Η απαγορευμένη γνώση
Αφοσίωση

Στον πατέρα και τη μητέρα
μου, και σε όλα τα αδέρφια
μου, "ξέρεις" ποιος είσαι!
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Τα παιδιά της συγκομιδής
Εμπρός: σχετικά με το συντάκτη
Από τότε που ήμουν μικρό παιδί ήξερα ότι υπήρχε κάτι
εγγενώς λάθος με τον κόσμο. Αυτό που τα περισσότερα παιδιά
πήραν για δεδομένο και δεκτή, Ένιωθα ότι τους οδηγούσα σε
λάθος δρόμο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλά ήξερα ότι κατά
βάθος ο κόσμος δεν είχε νόημα.
Καθώς ο χρόνος κινήθηκε προς τα εμπρός, άρχισα να
αναπτύξουν μια υψηλότερη αίσθηση για τα πράγματα που
συμβιβάζονται βαθιά σε ορισμένες λογική και θεωρίες που με έκανε
να συνειδητοποιήσω ότι υπήρχαν λείπουν κομμάτια σε αυτό το
παζλ μεγαλιθικά.
Που μεγάλωσε σε μια αυστηρή χριστιανική εκκλησία για
σχεδόν 30 χρόνια, ήμουν συνδεδεμένος με το εσωτερικό δόγμα για
σχεδόν το ήμισυ της ζωής μου, και εκεί έγινα γνώστες του Byblos,
το βιβλίο των βιβλίων, που ονομάζεται η Βίβλος.
Με τα χρόνια, άρχισα να συνειδητοποιούν ακόμη και αν
πήραμε την Αγία Γραφή ως η μόνη συσκευή επικοινωνίας από το
Θεό, άρχισε να ξημερώνει για μένα ότι υπήρχαν πληροφορίες που
μεταβιβάζονται σε ότι δεν έθεσε καλά μέσα στην εσωτερική
πνευματική αναμέτρηση μου.
Ωστόσο, όταν προσπαθούν να μοιραστούν αυτά τα
συναισθήματα που με βασάνιζαν. με άλλους, ήταν πάντα
συναντήθηκαν με εξωτερική αντίσταση.
Φαίνεται ότι όταν πρόκειται για τη ζωή μας είπαν να
αμφισβητήσει τα πάντα, αλλά όταν ήρθε η Βίβλος μας δόθηκαν
οδηγίες να μην αμφισβητούν τίποτα. Παρόλο που υπήρχαν μοτίβα
που ήξερα ότι απέτυχαν στη λυδία λίθο της αλήθειας στο πνεύμα,
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συνέχισα μέσα στην εκκλησία μου μέχρι που δεν μπορούσα πλέον
να είμαι σε κίνδυνο πια.
Κάτι ήταν λάθος, ήξερα ότι ήταν λάθος, αλλά κανείς δεν ήθελε
να σκαλίζω σε αυτό. Ο καθένας φοβόταν να αμφισβητήσει τη Βίβλο
και τις σχετικές πεποιθήσεις μας.
Άρχισα να μαθαίνω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μόλις
επανέλαβε αυτό που άκουσαν ή διδάσκονται? λίγοι πραγματικά
πήρε το χρόνο να διαβάσει κάθε λέξη της Βίβλου και στη συνέχεια
να το μελετήσει σε βάθος τα επίπεδα που αποδεικνύουν στον εαυτό
τους κάτι φαύλους συνυπήρχαν στο γραπτό λόγο.
Πολλοί έπρεπε επίσης να έχουν το μεγαλύτερο μέρος της
Βίβλου που εξηγείται σε τους επανειλημμένα ως εάν το υλικό δεν
συγχωνεύεται μέσα στο μυαλό κατάλληλα. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι το περιεχόμενο δεν ήταν σωστή ρύθμιση στην υποσυνείδηση.
Όταν τελικά έσπασε μακριά από τους ελέγχους, και αυτό είναι
ακριβώς αυτό που ήταν, εγώ στη συνέχεια πέρασε τα επόμενα δέκα
χρόνια χτενίζοντας πάνω από τη Βίβλο βαθύτερα από ό, τι είχα
κάνει ποτέ πριν.
Το έκανα για να επαληθεύσω την ακρίβειά του και να μην το
αμφισβητήσω. Ωστόσο, αυτό που ανακάλυψα έγινε το αγκάθι μου
στη σάρκα, να το πω έτσι.
Έμαθα κάποια ελληνικά και Εβραϊκά όσο καλύτερα μπορούσα,
ενώ προσπαθεί να καταλάβει το αρχικό περιεχόμενο των γραφών.
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Στη συνέχεια άρχισε να μελετά παράλληλα με τα Βιβλικά
μυστήρια χρησιμοποιώντας το μεταφυσικό και παραφυσικά ως μια
προστιθέμενη εφαρμογή.
Όλα ήταν όλο και πιο ξεκάθαρο για μένα, όπως οι ημέρες πήγε
μπροστά. Ότι υπήρχε κάτι που λείπει ή δυστυχώς προστίθενται στη
Βίβλο, καθώς αφορούσε το μήνυμά της.
Αυτό που περάσαμε τη ζωή μας πιστεύοντας ήταν ο απόλυτος
λόγος του Θεού, άρχισε να ξημερώνει για μένα ότι το πρόσωπο του
Ιησού δίδασκε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που οι
περισσότεροι άνθρωποι διδάσκονται.
Τότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο Ιησούς κωδικοποίησε την
αλήθεια στα μυστήρια, το ίδιο το γεγονός ότι έπρεπε να το κάνει με
αυτόν τον τρόπο απέδειξε ότι δεν ήταν όλα όσα μας δόθηκαν.
Έχοντας τη γνώση του απόκρυφα, που απλά σημαίνει,
κατανόηση κάτι που ήταν εμπιστευτική ή μυστική? με βοήθησε
παρά πολύ να αποκαλύψει το μυστικιστικό στοιχείο στο Χριστό δικά
του λόγια. Ήταν τότε ότι οι σπουδές μου εμβαθύνει σε διαλεύκανση
του μυστηρίου, στη συνέχεια άρχισε να ραγίσει αργά τον κώδικα
που λίγοι έχουν ποτέ επίγνωση του.
Ωστόσο, αυτό που ήταν συγκλονιστικό για μένα είναι ότι δεν
ήταν πραγματικά ότι παράξενο και μυστηριώδες. Το γεγονός ήταν,
όλα όσα άρχισα να μαθαίνουν, που αφορούν τα μυστήρια, είχαν
ήδη αποκαλυφθεί σε μένα, όταν ήμουν παιδί.
Όλη αυτή η μελέτη, όλος αυτός ο χρόνος ερευνώντας και
ερευνώντας βαθύτερα και βαθύτερα με οδήγησε πίσω εκεί που
ήμουν όταν ήμουν απλά ένα παιδί.
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Σκέφτηκα WoW? Αυτό είναι τόσο απλό γιατί δεν έχει γίνει
κατανοητό; Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει αυτή η τάση να
πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο για το μέσο
άτομο να κατανοήσει, ως εκ τούτου πολλοί έχουν πιστέψει ότι
χρειάζονται μια εκκλησία και ένα πρόσωπο τύπου ιερέα για να τους
εκπαιδεύσει. Δεν είναι ότι λέω ότι αυτό είναι λάθος, αλλά έρχεται
μια στιγμή μετά από ένα έχει Νοσηλευτική ότι πρέπει να αποκόψετε.
Λίγο ήξερα τότε ότι πράγματι υπήρχε ένας κώδικας, και τα
κλειδιά επρόκειτο να δοθεί για να ραγίσει αυτό το καταπληκτικό
μυστήριο; Ωστόσο, ποτέ δεν ξημέρωσε για μένα μέχρι αργότερα ότι
τα κλειδιά για να ραγίσει τον κώδικα ήταν ήδη ενσωματωμένα στο
μυαλό ενός παιδιού.
Έτσι, ο ίδιος ο Ιησούς είπε, αν δεν γίνει ως εκ τούτου σαν ένα
μικρό παιδί? είναι αδύνατον να μπεις στο Βασίλειο του πατέρα.
Αυτά τα παράξενα λόγια που πολλοί έχουν μόλις ρίξει στην
άκρη ήταν αποκαλυπτικό το μεγαλύτερο μυστικό όλων, ότι υπάρχει
ένα μέρος της ανθρωπότητας που είναι τα πραγματικά παιδιά του
πατέρα, και δεν είναι υπηρέτες ή αγρότες. Είμαστε τα πραγματικά
θεϊκά παιδιά του πατέρα και της μητέρας. Αυτό ήταν το μήνυμα
που έχει χαθεί και θαφτεί από καιρό.
Αυτή η αποκάλυψη που εκτίθενται ότι οι απαντήσεις στη ζωή
και πέρα ήταν κωδικοποιημένα μέσα σε κάθε μία από εμάς, αλλά
υπήρχε μια άλλη δύναμη της επιρροής που ήταν παραποίηση το
κλειδί για να προκαλέσει την αλήθεια τα παιδιά να ακολουθήσουν
ένα διαφορετικό κώδικα, το ένα ονομάζεται η Βίβλος και ο Θεός
αυτού του κόσμου , ο οποίος απαίτησε λατρεία και αυστηρή
υπακοή.
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Αυτός ο Θεός προσπαθούσε να κλέψει τα πραγματικά παιδιά
που ήταν κληρονόμοι σε ένα μεγάλο Βασίλειο μακριά από τον
πατέρα και τη μητέρα, και αντ ' αυτού να τους σκλάβους σε ένα
άλλο Βασίλειο και τον κόσμο, ένα που δεν ήταν του πατέρα και της
μητέρας, ένα που τους έκανε έναν υπηρέτη δουλεία για τη λατρεία
και την πλώρη πριν από μια δόλια, οργισμένος, ζηλιάρης χάρακα,
ως Θεός και δεν είναι πατέρας και μητέρα ή οποιοδήποτε είδος
γονέα.
Και έτσι, άρχισα να συνειδητοποιώ τι είχε συμβεί, ότι η
αλήθεια δεν είναι γραμμένη σε πέτρα, ή χαρτί, γράφει πάνω στις
ψυχές μας. Και μόνο ένα παιδιάστικο μυαλό μπορεί να συλλάβει
την απλότητα του τι πραγματικά είναι αλήθεια, αν συνεχίσουν να
ανοίγουν το μυαλό τους σε αυτό, από την εμπιστοσύνη και την
πίστη σαν ένα μικρό παιδί θα. Και τότε και μόνο τότε, μπορεί κανείς
να διαχωρίσει το άχυρο από το σιτάρι και να αρχίσει τη διαδικασία
προς την πραγματική μοίρα τους.
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Την αρχή
Ήμουν πολύ μικρός όταν σκόνταψα πάνω σε ένα μυστήριο που
ήταν τόσο ισχυρό και δυναμικό που νόμιζα ότι ήταν δεύτερη φύση.
Χρόνια πέρασε πριν συνειδητοποίησα ότι δεν είναι πάρα πολλοί
κατανοούν αυτή την καταπληκτική αλήθεια.
Τώρα περίπου 50 χρόνια αργότερα κοιτάζω πίσω και να
συνειδητοποιήσουμε αυτό που είχα καταλάβει τόσες πολλές
δεκαετίες πριν ότι ήταν απλά μια παιδιάστικη κατανόηση που
επέφερε η εμπιστοσύνη.
Ακόμα κι αν σχεδόν κανείς σε αυτόν τον κόσμο κατανοητή
αυτή την απίστευτη ανακάλυψη, όχι επειδή δεν είναι εκπαιδευμένοι
ή δεν είναι αρκετά λαμπρή για να το καταλάβω. Ήταν επειδή ήταν
πολύ απλό να το δεχτώ. Και τότε συνειδητοποίησα το γιατί.
Αυτή η κατανόηση απομακρύνθηκε σκόπιμα από την
ανθρωπότητα κάτω από τον μανδύα του κάτι θεϊκό και πνευματικό.
Και στη θέση του, αυτή η εσωτερική σύνδεση αφαιρέθηκε και στη
συνέχεια αντικαταστάθηκε από κάτι που ονομάζεται «Θεός» σε ένα
αγνωστικιστής μούχλα.
Θρησκείες και μυστικές κοινωνίες άρχισαν να μεταφέρουν την
αλήθεια του δημιουργού μέσα σε μια εξωτερική δύναμη ή μια
οντότητα που υπάρχει έξω από εμάς, προς ένα απρόσωπο Θεό, με
τους οποίους δεν είμαστε συνδεδεμένοι.
Δεν το Παρερμηνεύεις αυτό, είμαι απόλυτα ευθύς στο να
αποκαλύψω αυτό το χαμένο μήνυμα ότι η απλότητα της αλήθειας
άλλαξε σε ένα αίνιγμα, καλύπτοντας την εγγενή σύνδεσή μας με
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τον πατέρα και τη μητέρα μας, και κρύβοντας το κάτω από το
πέπλο ενός αποσπασμένου Θεού.
Μερικοί μπορεί να μην αρέσει αυτό που είμαι έτοιμος να
αποκαλύψει. Μερικοί θα βασανιστούν βαθιά για αυτό που πρόκειται
να διδάξω. Θα θελήσετε να υποστηρίξετε, θα θελήσετε να
παλεψετε και θα θελήσετε να Καταδικάστε τον αγγελιοφόρο, απλά
επειδή δεν έχετε καταλάβει ποτέ αυτήν την αλήθεια, την οποία
ακόμη και ο Χριστός αποκάλυψε, αλλά οι περισσότεροι έχουν
απορρίψει.
Μην αισθάνεστε μόνοι, θα ήθελα να πω μόνο ένα μικρό
ποσοστό των ανθρώπων καταλαβαίνουν πραγματικά αυτό το
μήνυμα, επειδή η εξαπάτηση είναι μαζική. Μιλάμε μόνο για ένα
μικρό ποσοστό των ανθρώπων σε αυτόν τον πλανήτη που είναι
πραγματικά επίγνωση αυτού του κρυφού μηνύματος στη βαθύτερη
μορφή του.
Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο ιδιαίτερη από ό, τι άλλοι,
αυτό σημαίνει απλά ότι έχουν μάθει να έχουν πρόσβαση στο
χαμένο μυστικό που ήταν σιδηρούχα μακριά πριν από πολύ καιρό
από το πνεύμα Αντίχριστος.
Τώρα πολλοί πέρα από αυτό το μικρό ποσοστό είναι στην άκρη
του σπασίματος κατευθείαν, μερικοί θα αισθανθούν ακόμη και ότι
το έχουν καταλάβει ήδη. Ωστόσο, πριν τελειώσω, μερικά από θα
συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του περιορισμού στο πλαίσιο της
σκέψης σας, και πώς αυτός ο κόσμος ήταν εντελώς ξεγελαστούν
από ένα απατηλό ψέμα που έχει περάσει κάτω από την πάροδο του
χρόνου.
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Δεν έχει σημασία τι νομίζετε ότι όπως κινείστε μαζί σας, σας
ζητώ να διαβάσετε κάθε λέξη, μην σταματήσετε και αφήστε το
θυμό ή ζήλια εισέλθουν στην καρδιά σας. Αν μπορείτε να μείνετε
στο δρόμο και να διαβάσετε μέχρι την τελευταία λέξη της
ολόκληρης θείας μυστική σειρά κήπο, τότε η ζωή σας θα αλλάξει,
για πάντα!
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να είναι για
όλους, γράφω μόνο για τα πραγματικά παιδιά του πατέρα, και
κανείς άλλος.
Πριν κάποιος μπορεί να καταλάβει τι έχει ξεδιπλωθεί στον
κόσμο μας πρέπει να πάτε πίσω πριν από τον ίδιο τον χρόνο για να
απεικονίσει τι αφαιρέθηκε και κλαπεί μακριά από την επίγνωση σας,
και όπου η μεγάλη εξαπάτηση άρχισε.
Η σημαντικότερη γνώση που πρέπει να κατανοήσουμε είναι τα
κρυμμένα μυστήρια που θάβονται κάτω από την ψευδαίσθηση του
ψέματος.
Ναι λοιπόν, θα μιλώ για θρησκευτικές ιδέες, πνευματικές ιδέες,
και επιστημονικές ιδέες για να σας βοηθήσει καλύτερα να
καταλάβετε πώς η εξαπάτηση έχει εκδηλωθεί και διατηρείται.
Ωστόσο, παρακαλούμε να διαβάσετε όλη αυτή τη σειρά που
περιλαμβάνει τώρα την απαγορευμένη κληρονομιά των θεών και
ακόμη και το χρονικό βρόχο χρονικά. Για εκείνους αυτή τη στιγμή
που πιστεύουν ότι μπορούν να Μαίανδρος μέσα από αυτά τα
γραπτά, ή ακόμη και άλμα προς το τέλος και εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι θα κατανοήσουν το μήνυμα, λάθος και πάλι. Είναι
ένα ταξίδι, και πρέπει κανείς να περπατήσει το μονοπάτι από την
αρχή μέχρι το τέλος. Και τότε θα πάρεις τα στοιχεία στην πορεία,
μέχρι να αρχίσει να ξετυλίγεται μέσα σου.
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Είναι καιρός τώρα να κατανοήσουμε ότι αυτό που θα μοιραστώ
είναι ήδη κωδικοποιημένο μέσα σας. Δεν θα χρειαστείς ποτέ ξανά
έναν διαιτητή, έναν μεσάζοντα, ή κάποιο είδος να πάει ανάμεσα
στην πρόσβαση σε αυτή την προσωπική αποκάλυψη. Θα μάθετε
απλά να αναγνωρίζουν κάτι πολύ βαθιά και εγγενή μέσα σας,
χρησιμοποιώντας ένα απλό κλειδί αποκρυπτογράφησης που
ονομάζεται συμπόνια.
Το ταξίδι ΑρχίσειS...

11 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Κεφάλαιο (1)-απλά ποιος είμαι και γιατί
είμαστε εδώ;
Ρωμαίους 12/2 "Και να μην είναι συμμορφωθεί με αυτόν
τον κόσμο: αλλά να Ye Μετατραπεί από την ανανέωση του
μυαλού σας, ότι υμείς μπορεί να αποδείξει ό, τι [είναι] ότι η
καλή, και αποδεκτή, και τέλεια, θα του πατέρα.”
Η ελληνική λέξη για το μετασχηματισμό είναι: μεταμόρφοō
Αγγλικά Μεταμόρφωση, η οποία είναι Μεταμόρφωση μια
επαναδιαμόρφωση.
Έκτακτες ειδήσεις – η ζωή σου δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια!
Σύμφωνα με την αντίληψη των βιβλικών Γραφών, μόνο λίγοι
θα εισέλθουν στη ζωή, η πλειοψηφία δεν έχει πρόσβαση στον
αληθινό τρόπο.
Αυτό έχει οδηγήσει σε θρησκευτικούς πολέμους, και
συγκρούσεις που συζητούν ποιος έχει την αλήθεια, ο οποίος είναι
καλύτερος, ο οποίος είναι πιο δίκαιος, ποια είναι η σωστή εκκλησία,
κλπ.
Όπως θα μάθουμε, υπάρχει ένας λόγος για αυτή την
φαινομενική τρέλα ως προς το γιατί μόνο λίγα τελικά φαίνεται να
πετύχει, και μόλις αναγνωρίσετε το ταξίδι και τα ατελείωτα όριά της,
τότε θα πρέπει να γνωρίζετε την άθροιση αυτού του καταπληκτικού
γρίφου.
Ματθαίος 7/12-13 "Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη. Για
μεγάλη είναι η πύλη και ευρεία είναι ο δρόμος που οδηγεί στην
καταστροφή, και πολλοί εισέρχονται μέσα από αυτό. Αλλά μικρό
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είναι η πύλη και στενός ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, και μόνο
λίγοι το βρίσκουν.”
Ο στίχος παραπάνω δεν οδηγεί σε ένα που έχει μεγάλη
εμπιστοσύνη ή πίστη στο over-όλα τα σχέδια που φαίνεται
μελαγχολική στην καλύτερη περίπτωση.
Όταν κάποιος αρχίζει να εξετάσουμε το μήνυμα που τους
κοιτάζει επίμονα στο πρόσωπο, δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα,
φαίνεται μάταιο να προσπαθήσουμε ακόμη.
Αν οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου κινούνται προς την
καταστροφή και μόνο λίγοι βρίσκουν τη ζωή αιώνια, τότε αυτό το
παιχνίδι-σχέδιο φαίνεται σαν μια χαμένη αιτία πριν αρχίσει ποτέ.
Ένα παράδειγμα · ένας πυγμάχος
εκπαιδευτεί και στη συνέχεια μπαίνει στο
φορά εναντίον ενός έμπειρου βετεράνου.
πρόκειται να διαρκέσει πολύ καιρό πριν
αρχάριου είναι γρήγορα κατέρρευσε.

που ποτέ δεν έχει
δαχτυλίδι για πρώτη
Αυτός ο αγώνας δεν
από την απειρία του

Αυτό είναι μια χάνοντας μάχη, υπάρχει μικρή σε καμία
πιθανότητα ότι αυτό το μπόξερ πρόκειται να βγει άθικτο, και
περισσότερο από πιθανό ότι θα είναι νοκ άουτ εντελώς.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι μια χαμένη
προοπτική, και η συνέχιση αυτής της εκδήλωσης θα εμφανιστεί ως
παραφροσύνη. Ωστόσο, για την επόμενη πάλη, μπορεί κανείς να
εκπαιδεύσει και να συνειδητοποιήσουν ορισμένες τεχνικές και πριν
από καιρό μπορεί να κυριαρχήσει ακόμη και μερικά από αυτά.
Έτσι, είναι αλήθεια, να πάει στον αγώνα απροετοίμαστος είναι
μια χάνοντας μάχη, και θα οδηγήσει στην ήττα σας. Ωστόσο, με το
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χρόνο και την κατάρτιση μπορεί κανείς να κυριαρχήσει στη
συνέχεια τον αγώνα και να γίνει νικηφόρα.
Έτσι, μπορεί κανείς να πει, πολλοί ταξιδεύουν κάτω από αυτό
το δρόμο και να ηττηθεί, αλλά μόνο λίγοι είναι νικηφόρα. Αυτή
είναι η αρχή του κλειδιού για το πρώτο μυστήριο.
Το μυστήριο αποκαλύπτει ότι η ήττα δεν σημαίνει το τέλος
είναι μόνο η αρχή της κατάρτισης του ενός για να κερδίσει τελικά
το βραβείο.
Η έννοια πίσω από αυτό το πνευματικό πρόγραμμα δεν
φαίνεται να επιτρέπει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο, για το αντίθετο, αν
κάποιος είναι μόνο που βλέπουν αυτό ως ένα γεγονός κάποτε, στη
συνέχεια, διορθώστε είναι απόλυτη απερίγραπτη αποτυχία. Ωστόσο,
αν κάποιος έχει πολλές ευκαιρίες για να πετύχει, τότε με τον καιρό
όλα τα πράγματα γίνονται πιθανά για να κυριαρχήσει τελικά τον
αγώνα.
Οι φίλοι μου, το μήνυμα ήταν κωδικοποιημένο σε ένα
μυστήριο, τα κλειδιά δόθηκαν για να αποκρυπτογραφήσει τον
κώδικα, ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια διαδικασία, και ακόμα
κι αν πολλοί δεν μπορούν να εκτιμήσουν το θαύμα αυτού λόγω της
έλλειψης κατανόησης, το πραγματικό κωδικοποιημένο μήνυμα είναι
ένα από ελπίδα.
Και αυτό είναι το μήνυμα πίσω από αυτό το βιβλίο, ότι υπάρχει
ελπίδα, υπάρχει δυνατότητα, και υπάρχει δυνατότητα. Δεν
περιορίζεται σε λίγους, και παρόλο που η διαδικασία φαίνεται να
έχει μεγάλο περιορισμό, είναι μια διαδικασία αυτό συνεχίζει να
λειτουργεί μέχρι το "όλες οι αληθινές ψυχές" τελικά να πετύχουν.
Και στον υπέρτατο πυρήνα του, το μήνυμα αποκαλύπτει το αληθινό
ευαγγέλιο που οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει ποτέ.
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Το απαγορευμένο Γνώση από τα καλά νέα!
Ευαγγέλιο – μέσω της ελληνικής, euaggelion!
Αυτό το βιβλίο πρόκειται να αποκαλύψει την έννοια της λέξης
Ευαγγέλιο. Προφανώς, πολλοί λαμβάνουν αυτό να σημαίνει
κάποιο είδος θρησκευτικού πρωτοκόλλου της διάδοσης κάποιου
είδους πληροφοριών, συνήθως καταδικασμένη.
Ωστόσο, οι περισσότεροι ποτέ δεν κατάλαβαν την αληθινή
φύση του τι είναι το Ευαγγέλιο και τι σημαίνει. Και έτσι, τις
περισσότερες φορές οι πληροφορίες ήταν κάπως μια απόσπαση της
προσοχής από την πιο αληθινή εκπροσώπηση πυρήνα του.
Ο όρος Ευαγγέλιο κυριολεκτικά μετέφρασε μέσα, ευτυχής
είδηση, ή Καλά νέα! Δεν σημαίνει καταδίκη, δεν σημαίνει
καταστροφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν πιστεύετε τον τρόπο
που κάνω, τότε θα αποτύχει τελικά.
Η αλήθεια είναι και πάντα ήταν, ο Χριστός ήρθε να πει τα
πραγματικά παιδιά του πατέρα, τα καλά νέα για το ποιοι είμαστε και
γιατί είμαστε εδώ και τελικά, πώς να ξεφύγουν.
Έτσι να είστε προετοιμασμένοι- Αυτό είναι ένα μήνυμα
ελπίδας που δεν καταδικάζει, αλλά έχει τις ανατροπές και τις
στροφές του.
Η πιο συζητημένη φιλοσοφική ερώτηση είναι εδώ και καιρό.
"Απλά ποιος είμαι και γιατί είμαι εγώ Εδώ?”
Είμαστε απλά οι φυσικοί απόγονοι των γονιών μας που ήρθαν
σε ύπαρξη όταν ο σπόρος συνδέθηκε με το αυγό; Είμαστε ακριβώς
μια απλή έκφραση της βλάστησης ζωής όπου εισαγάγαμε αυτόν
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τον κόσμο μέσω μιας διαδικασίας που δεν είναι καμία διαφορετική
από τις μέσες εγκαταστάσεις κήπων;
Από πού προέρχεται ο σπόρος και το αυγό
δημιουργήσει το μικρό μας όχημα της συνειδητοποίησης;

για

να

Όπως στη φύτευση οποιουδήποτε κήπου, πρώτα, κάποιος
πρέπει να φυτεψει τους σπόρους, να θρέψει και να τους ταΐσει, να
τους ποτίσει και να τους δώσει το φως του ήλιου. Και πριν από
καιρό μια φυσική διαδικασία αρχίζει να λαμβάνει χώρα, όπου ο
σπόρος βγαίνει από τη γη και αρχίζει να διαμορφώνεται σε ένα
φυτό. Το φυτό τότε αρχίζει να διατυπώνει ένα φρούτο, είτε
πρόκειται για ένα φύλλο, φρούτα, λαχανικά, είναι η εκπλήρωση
της διαδικασίας.
Λίγο κάνουν οι περισσότεροι κατανοούν ότι όταν ο σπόρος
φυτεύεται πρέπει πρώτα να πεθάνει στο έδαφος προτού να
μπορέσει να αρχίσει να παράγει την αύξηση.
John 12/24 "Αληθώς, Αληθώς, λέω σε σας, εκτός από ένα
σιτάρι του σιταριού πέφτει στο έδαφος και πεθαίνει, τηρεί μόνο του:
αλλά αν πεθάνει, φέρνει πολλά φρούτα.”
Ι Κορινθίους 15/36 "Ανόητε, αυτό που σπέρνεις δεν γίνεται
ζωντανό, μόνο που πεθαίνει.”
Όπως σε όλα τα πράγματα, πρέπει να ζητήσουμε? από πού
προέρχονται οι σπόροι; Συχνά, έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους
σπόρους από τις προηγούμενες εγκαταστάσεις, καθώς εξελίσσονται
κάτω μέσω των ηλικιών? ο ίδιος ο σπόρος είναι μέρος του φυτού.
Εντούτοις, αργά ή γρήγορα κάποιος πρέπει να επιδιώξει περαιτέρω
πίσω στην αρχή όταν δεν υπήρχε καμία εγκαταστάσεις για να
παραγάγει τους σπόρους, κατόπιν πού ο σπόρος προέρχεται;
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Όπως και η μεγάλη συζήτηση, "τι ήρθε πρώτα, το κοτόπουλο ή
το αυγό;"
Κατά μία έννοια, όπως η διαδικασία της κύησης, ο σπόρος
συνδέεται με το αυγό και στη συνέχεια αρχίζει να σχηματίσουν τη
νέα ανάπτυξη. Όπως στη γεωργία, ο σπόρος συνδέεται με τη γη
καθώς η γη γίνεται το αυγό και ο σπόρος λιπαίνεται μέσω της γης,
και έτσι η διαδικασία αρχίζει.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εγγραφείτε στο εσωτερικό,
είναι ότι είμαστε ο σπόρος που φυτεύτηκαν στη γη/αυγό, όπως
στον τύπο? σπαρμένος μέσα a Μητέρα.
Ζώντας σε αυτόν τον κόσμο ισοδυναμεί με το να θαφτεί μέσα
στο έδαφος προετοιμασμένοι για το θάνατο, ώστε να μπορούμε στη
συνέχεια να αρχίσουν να αυξάνονται. Ένας σπόρος πρέπει να
πεθάνει πριν μπορέσει να παραχθεί.
Ο θάνατος γίνεται τότε αυτό που αποκαλούμε ζωή στον
φυσικό κόσμο
Οι καρποί μας δεν βαρύνουν εδώ, βαρύνουν τον σπόρο που
πεθαίνει και στη συνέχεια αυξάνονται μέσω της διαδικασίας. Παρ '
όλα αυτά, ο σπόρος δεν φέρει καρπούς στη γη, ακμάζει στον
ουρανό.
Έτσι, αντιλαμβανόμαστε τώρα τον όρο ουρανός και γη, ο
ουρανός είναι πάνω από τη γη, καθώς ο ουρανός είναι πάνω από
το έδαφος, είναι ο παράδεισος όπου όλοι αποφέρουν καρπούς, είτε
συμβολικά ή κυριολεκτικά.
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Η γη παρομοιάζεται εις τη διαδικασία της κύησης είναι το
μεταφορικό γεγονός, όπως το σπόρο που θάβονται στο εσωτερικό
του εδάφους, και όταν εμφανίζεται πάνω από το έδαφος, είναι
τώρα στον αέρα, ή τον ουρανό.
Ως εκ τούτου, το γήινο περιβάλλον είναι όπου ο σπόρος είναι
θαμμένος και πεθαίνει, και ο ουρανός, είναι όπου οι σπόροι
παράγουν καρπούς.
Τότε γιατί είμαστε εδώ;
Είμαστε εδώ για να παράγουμε τελικά καρπούς. Είμαστε εδώ
για να κερδίσει τελικά τη μάχη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
ξεφύγουν από μια διαβολική παγίδα που είχε οριστεί εδώ και πολύ
καιρό για να απαγάγει τις ψυχές.
Ο κόσμος μας είναι το χώμα της μοίρας μας.
Κανένας από εμάς, όχι εσείς ή εγώ, ανήκουν εδώ, αυτό δεν
είναι πραγματικό περιβάλλον μας δεν υπερβαίνει το ότι είναι ένα
φυτό πραγματικό περιβάλλον που πρέπει να θαφτεί μέσα στο
έδαφος, ούτε είναι το πραγματικό περιβάλλον μιας πεταλούδας να
ζουν μόνιμα μέσα σε ένα κουκούλι.
Αυτό είναι το πρώτο κλειδί για την κατανόηση αυτού του
ισχυρού μηνύματος.
Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς ζουν
εδώ είναι σε τύπο ένα θάνατο, ότι είμαστε πραγματικά νεκροί σε
μια πνευματική έννοια, ενώ πιστεύουμε ότι είμαστε ζωντανοί.
Και τι είναι ειρωνικό, 150-χρόνια από τώρα δεν είναι ένα μόνο
πρόσωπο από τα επτά συν δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε
18 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
αυτή τη γη θα είναι ζωντανός. Αυτό είναι απόδειξη αυτός ο κόσμος
είναι ο κόσμος του θανάτου, αλλά εμφανίζεται τόσο αργά η
αλήθεια αυτού του μυστηρίου παρερμηνεύεται μέσω του μυαλού
καθώς εμπλέκεται σε αυτό που αντιλαμβάνεται για να είναι ζωή.
Ακριβώς όπως 150-χρόνια πριν, δεν είναι ένα ενιαίο άνθρωπο
που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη είναι ζωντανός με ενδεχομένως
μια εξαίρεση ή δύο. Επειδή υπάρχουν εδώ είναι μια διαδικασία που
ονομάζεται θάνατος.
Δεν θέλω να σε τρομάξω ή να σε κάνω να αισθανθείς ότι η
παρουσία σου εδώ είναι άχρηστη, απλά θέλω να καταλάβεις τη
διαδικασία. Είμαστε πραγματικά εδώ για έναν σκοπό? Ωστόσο, δεν
έχει καμία σχέση με αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που γινόμαστε.
Θυμηθείτε ο Ιησούς είπε, δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο,
ούτε είναι ο πατέρας αυτού του κόσμου. Αν κάποιος αγαπά αυτόν
τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν είναι μέσα τους.
Έτσι, την επόμενη φορά που θα φυτεψετε μερικούς σπόρους
στο ρύπο, θα συνειδητοποιήσετε τώρα, ότι εκείνοι οι σπόροι είναι
στον τύπο, εσείς και εγώ πεθαίνοντας στη γη, έτσι ώστε μπορούμε
να ζήσουμε για να παραγάγουμε τους θαυμάσιους καρπούς στον
ουρανό.
Ο θάνατος γίνεται έπειτα η αναγεννητική διαδικασία για να
αποκαταστήσει ή να φέρει τη ζωή.
Όπως και στον Αδάμ, όλοι πεθαίνουν, όπως και στο Χριστό
«όλα» θα πρέπει να γίνει ζωντανός.
Adam σημαίνει κυριολεκτικά, του κόκκινου ρύπου ή της γης, η
ανθρωπότητα είναι ο σπόρος θαμμένος συμβολικά στη γη.
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Ο Χριστός αντιπροσωπεύει το πνεύμα πάνω από το θέμα, το
πνεύμα πάνω από τη σάρκα, έτσι όπως στον Αδάμ/γη όλοι
πεθαίνουν, όπως και στο Χριστό/πνεύμα ο Λυτρωτής από το
θάνατο, όλα γίνονται ζωντανά.
Θυμήσου όταν ο Χριστός είπε, άσε τους νεκρούς να θάψουν
τους νεκρούς. Ήξερε για τι μιλούσε. αυτοί που ζουν σε αυτή τη γη
είναι σε είδος? Νεκρός ή κοιμισμένος.
Εμείς στη γη μάρτυρας αυτής της διαδικασίας ολόκληρη τη
ζωή μας μέσα από τη φύση, αλλά λίγοι ποτέ να καταλάβει.
Βλέπουμε τους κύκλους της ζωής και του θανάτου όλη την ώρα,
αλλά οι περισσότεροι δεν βάζουν δύο και δύο μαζί, ότι όλα αυτά
που μας μαρτυρούν μας παρέχονται για να αποκαλύψει τη γνώση
του ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε εδώ.
Το βλέπουμε στους κύκλους της φύσης, το Βασίλειο των
ορυκτών, το φυτικό βασίλειο, το ζωικό βασίλειο, καθώς και το
ανθρώπινο Βασίλειο.
Είμαστε μάρτυρες της δικής μας πραγματικότητας, ενώ ζούμε
στο θάνατο.
Ο σπόρος-τι πραγματικά είναι;
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει ένας
σπόρος πριν μπορεί να υπάρξει μια φύτευση ή μια εποχή
συγκομιδής. Αλλά από πού προέρχεται ο σπόρος; Από πού
αρχίσαμε;
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως ότι στη φύτευση
σπόρων προς σπορά, όλοι οι σπόροι χάνονται κατά τη διαδικασία,
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αλλά μόνο λίγοι μπορούν να αναπτυχθούν και τελικά να παράγουν
καρπούς.
Έτσι, πολλοί καλούνται, αλλά λίγοι επιλέγονται.
Το ίδιο ισχύει και για όλους μας. Είμαστε φυτεύονται σε
εύθετο περίοδο, και όλα χάνονται στη διαδικασία πριν από το
σπόρο ριζώνει και μεγαλώνει. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια
της συγκομιδής, τα φρούτα συγκεντρώνονται και οι υπόλοιποι που
απέτυχαν να παράγουν, οργώνονται κάτω ή καίγονται στη φωτιά.
Και έτσι, όπως κάθε καλή Gardner, ο κομιστής σπόρων θα φυτέψει
τους σπόρους και πάλι.
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Για παράδειγμα, ας πούμε ότι φυτεύουμε ένα φυτό τομάτας,
παίρνουμε πολλούς σπόρους και τους τοποθετούμε στη γη. Δεν
είναι όλοι αυτοί οι σπόροι θα βλαστήσουν και να αναπτυχθούν,
καθώς
όλοι
πεθαίνουν,
μόνο
λίγοι
θα
αρχίσουν
να
μετασχηματίζονται και στη συνέχεια το φυτό θα εμφανιστεί πάνω
από το έδαφος σε εύθετο περίοδο.
Αυτή είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας.
Αυτό που μαθαίνουμε από αυτό, είναι εμείς, καθώς οι
φυτεμένοι σπόροι ζουν σε κύκλους. Δεν υπάρχουμε μόνο μια φορά.
Υπάρχουμε επανειλημμένα, όπως είναι η διαδικασία παραγωγής της
ανάπτυξης.
Αν δεν παράγουν καρπούς, το έδαφος με τα άκαρπα φυτά
είναι στη συνέχεια υπηρέτησε κάτω και ό, τι φυτό έχει αποτύχει να
παράγει σωστά, θα καεί ή συμβολικά ρίχνονται στη φωτιά? και τότε
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μια άλλη καλλιέργεια με τους ίδιους σπόρους σπέρνονται στο
έδαφος σε εύθετο περίοδο.
Κάθε σπόρος σχεδιάζεται ήδη μέσα για να γίνει ένα
συγκεκριμένο φυτό. Ακριβώς όπως στην κηπουρική, υπάρχουν
πολλοί σπόροι του ίδιου ακριβούς DNA εγκαταστάσεων, οι οποίοι
παράγουν
πολλούς
τύπους
εγκαταστάσεων,
λαχανικών,
λουλουδιών και φρούτων κ. λπ.
Κάθε μεμονωμένος σπόρος βασισμένος στο ισοδύναμο DNA
του θα αυξηθεί τις ίδιες εγκαταστάσεις επανειλημμένα. Μπορεί να
χρειαστεί να φυτευτεί σε ένα άλλο οικόπεδο του ρύπου, μια άλλη
περιοχή? δεν έχει σημασία, ακόμη και αν φυτεύεται ταυτόχρονα σε
εκατοντάδες διαφορετικές περιοχές ταυτόχρονα.
Το ίδιο ίδιο φυτό αναπτύσσεται με μόνο μερικά διαφορετικά
χαρακτηριστικά ανάλογα με το πώς η διαδικασία διατηρήθηκε και
καλλιεργείται. Κατά μια έννοια το βλέμμα και οι προσωπικότητες
των εγκαταστάσεων μπορούν να έχουν αλλάξει ελαφρώς, αλλά η
ίδια δομή DNA είναι εκεί, δηλ. Εάν φυτεψατε έναν σπόρο ντοματών,
θα γίνει ένα φυτό ντοματών.
Αυτό που είναι τόσο σημαντικό για σας να κατανοήσουν σε
αυτό το καταπληκτικό μήνυμα είναι ότι ο καθένας από εμάς είναι
ήδη κωδικοποιούνται πνευματικά μέσα σε ένα μόριο DNA πνεύμα.
Όταν μας δημιούργησαν, ήμασταν δημιουργηθεί ως ένα Ψυχή
Πνεύμα και φυτεύονται μέσα σε ένα Σπόρος, Δεδομένου ότι
η Απογόνους της ο ίδιος ο δημιουργός και η ουσία του.
Και σαν φυτό, ήμασταν ο σπόρος που θάφτηκε στη γη, που
δεν έχει ωριμάσει ακόμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη και ένα
παιδί μέσα στο έμβρυο της μητέρας, αλλά δεν έχουν γίνει μορφή
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και τη ζωή όπως την ξέρουμε. Μας δόθηκαν όλες οι δυνατότητες,
όπως ο ίδιος ο δημιουργός, αλλά δεν είχαμε ακόμη «γίνει».
Αυτό είναι το συστατικό που λείπει για το μυστικό και όλες τις
μεταφυσικές περιγραφές του ποιοι είμαστε και από πού ήρθαμε και
ποια είναι η πραγματική ικανότητά μας πραγματικά είναι.
Ορισμένοι πιστεύουν, δεδομένου ότι είμαστε του ίδιου μακιγιάζ
με τον δημιουργό, τότε είμαστε στο είδος του δημιουργού που
έχουν τις ίδιες εξουσίες, τις ικανότητες, τη γνώση και το
χαρακτήρα. Σε διαβεβαιώ, εδώ έχει προωθηθεί το ψέμα.
Εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε τίποτα, ούτε μπορούμε να κάνουμε
τίποτα από τους εαυτούς μας με πλήρη γνώση. Είμαστε σπόροι που
έχουν ακόμα να γίνει εσκεμμένη ταυτότητά μας που μπορεί μόνο
Έρχονται περίπου από τους καρπούς μας μέσω της ανάπτυξης μέσα
από πολλές εκδηλώσεις.
Πάρτε το παιδί μέσα στο έμβρυο της μητέρας του, έχει το DNA
των γονέων του, έχει όλες τις δυνατότητες του πατέρα και της
μητέρας του, αλλά τι μπορεί να κάνει από μόνη της που δεν έχει
ήδη οριστεί σε μια φυσική διαδικασία. Από μόνο του μπορεί να μην
κάνει τίποτα πέρα από τις παραμέτρους του σχεδίου και του
σχεδιασμού ανάπτυξής του.
Θα μπορούσε να είναι κάπως συνειδητή, θα μπορούσε να είναι
κάπως ενήμεροι για αυτό το περιβάλλον, θα μπορούσε να είναι σε
θέση να κλωτσήσει, γροθιά, γέλιο, κραυγή, αλλά από μόνη της
μπορεί πραγματικά να μην κάνει τίποτα έξω από τη διαδικασία
διακυβέρνησης του δυναμικού της ζωής του, που παρέχονται από
το αυγό της μητέρας μέσω του σπόρου του
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Δεν μπορεί να εντολή λόγο, ούτε μπορεί να εντολή δράσης
πέρα από τη δική του ρύθμιση ή το περιβάλλον. Είναι ένας
κρατούμενος των περιστάσεων μέχρι να κυκλοφορήσει και στη
συνέχεια αρχίζει να βλαστήσουν και να αναπτυχθούν στη συνέχεια
να παράγουν καρπούς στη ζωή.
Ο Ιησούς συνεχώς δήλωσε, «από τον εαυτό μου δεν μπορώ να
κάνω τίποτα», μόνο ο πατέρας μέσα μου μπορεί να κάνει τα καλά
έργα. Ο πατέρας και η μητέρα είναι ο δημιουργός του σπόρου μας,
είναι η ίδια η ουσία της ύπαρξής μας.
Η Gardner κατά τη φύτευση συγκεκριμένων σπόρων μας θα
μας φυτέψει πράγματι επαναλαμβανόμενες. Όχι κάποιος
καινούργιος, όχι έναs διαφορετικός φυτό, μα το ίδιο πνεύμα DNA
σπόρος ελπίδα this ώρα ότι αυτό θα αποφέρει φρούτο.
Η θέση της κύησης/γη/μητέρα μπορεί να είναι διαφορετική,
μπορεί να φαίνεται μοναδική, αλλά το ίδιο σπόρων DNA είναι απλά
περνάει μια διαφορετική λειτουργία της ίδιας διαδικασίας για την
παραγωγή τελικά φρούτα.
Θυμηθείτε ο κομιστής σπόρων δεν περιορίζεται σε ένα φυτό ή
ένα σπόρο. Πολλοί σπόροι του ίδιου DNA εγκαταστάσεων μπορούν
να φυτευτούν σε πολλές διαφορετικές περιοχές ή ακόμα και την
ίδια περιοχή. Καθώς επίσης και πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις,
μπορούν να φυτευτούν ομοειδή μέσω του σπόρου DNA τους.
Κάθε ένας από εμάς είναι το κωδικοποιημένο σπόρο των
γονέων μας, και ακριβώς όπως στη ζωή, έχουμε αδέλφια και
αδελφές όλα προέρχονται από τους ίδιους γονείς, κάθε ένα είναι
μοναδικό και διαφορετικό, αλλά όλα είναι της ίδιας προέλευσης.
Έτσι, παίρνουμε τη γνώση του οικογενειακού δέντρου, «όπως
ανωτέρω έτσι κατωτέρω».
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Είμαστε αδέλφια του Χριστού από τον πατέρα και τη μητέρα,
τους γονείς μας, ως παιδιά. Και αυτό το χαμηλότερο κόσμο είναι
ένα συμβολικό σχέδιο μεταφορική που περιγράφει αυτό που
πραγματικά είναι στο πνεύμα.
Σήμερα, μια μυστικιστική ή ένας που μελετά τη μεταφυσική
μπορεί να καλέσει αυτή τη μετενσάρκωση ή τη μετεγκατάσταση της
ψυχής ή/και πολυδιάστατες ζωές.
Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα μυστικιστικό για το, όχι άλλο
μυστικιστικό από φυτεύοντας τους σπόρους στον κήπο σας χρόνο
με το χρόνο.
Είναι μια φυσική διαδικασία του τι είμαστε μάρτυρες εδώ στη
γη, ως μαρτυρία της πνευματικής διαδικασίας που ξεκινά με το
θεϊκό πατέρα και τη μητέρα μας.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί οι περισσότερες από τις
παραβολές που δίδαξε ο Ιησούς ήταν όλα συνδεδεμένα με τη
φύτευση τους σπόρους και τη συγκομιδή;
Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο όλων, και μόλις αρχίσετε
να το κατανοήσετε, τότε θα ξέρετε την αλήθεια για το ποιος είσαι,
γιατί είστε εδώ, όπου είστε κλάση και όπου προήλθε από, αν
πράγματι ότι είστε ένα από τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας
από πριν από την foundat ιόντα αυτού του κόσμου.
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Κεφάλαιο (2)-οι κομιστής σπόρων, ποιοι είναι
αυτοί;
Εδώ είναι ένας ορισμός του «σπόρου» μέσα στην Αγία Γραφή.
Ματθαίος
13/2-32
"Ενώ
ένα
μεγάλο
πλήθος
ήταν
συγκέντρωση και οι άνθρωποι έρχονταν στον Ιησού από την πόλη
μετά την πόλη, είπε αυτή την παραβολή: ένας αγρότης βγήκε για
να σπείρουν το σπόρο του. Όπως ήταν σκέδαση του σπόρου,
ορισμένοι έπεσαν κατά μήκος του μονοπατιού? καταπάτησε και τα
πουλιά το έφαγαν.
Μερικοί έπεσαν στο βραχώδες έδαφος, και όταν ήρθε επάνω,
τα φυτά μαραμένα επειδή δεν είχαν καμία υγρασία. Άλλοι σπόροι
έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια, που μεγάλωσαν με αυτό και
πνίγηκαν τα φυτά. Ακόμα άλλοι σπόροι έπεσαν στο καλό χώμα.
Ήρθε και παρήγαγε μια συγκομιδή, εκατό φορές περισσότερο από ό,
τι είχε φυτευτεί.
Όταν το είπε αυτό, φώναξε, "Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας
τους ακούσει.”
Οι μαθητές του τον ρώτησαν τι σήμαινε αυτή η παραβολή.
Είπε, "η γνώση των μυστικών του Βασιλείου της Πατέρα σας έχει
δοθεί, αλλά σε άλλους μιλώ σε παραβολές, έτσι ώστε...
Αν και βλέποντας, δεν μπορεί να δει?
Αν και ακοής, μπορεί να μην καταλαβαίνουν. "
Αυτό είναι το νόημα της παραβολή:
“Ο σπόρος είναι η λέξη..."
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Μερικά πράγματα γραμμένα στη Βίβλο δόθηκαν από το στόμα
ως μυστήρια ή κώδικες, και έγινε έτσι εκείνοι των σκοτεινών δεν
θα καταλάβαιναν.
Ο Χριστός ήξερε τα περισσότερα από αυτά που δίδαξε ποτέ δεν
θα περάσει κάτω σωστά, έτσι ώστε να κωδικοποιηθεί σε ένα
μυστήριο, όπου μόνο εκείνοι που είχαν τα κλειδιά για τον κώδικα
θα κατανοήσουν.
Όταν οι κωδικοί αυτοί δόθηκαν τα κλειδιά για να ραγίσει τους
κωδικούς ήταν επίσης υπό την προϋπόθεση, αλλά οι περισσότεροι
δεν ήταν σε θέση να βρείτε τα κλειδιά, και είναι αριστερά
αναρωτιούνται τι το μήνυμα που αφορά. Έτσι, έχουν αυτιά, αλλά
δεν ακούν, και έχουν τα μάτια, αλλά δεν βλέπω.
Ο κώδικας δεν προέρχεται από τη χρήση των πέντε αισθήσεων
μας, εκδηλώνεται ένας άλλος τρόπος εντελώς.
Ο λόγος για αυτό σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο δεν ήταν
να συγχέουμε εσάς ή εμένα, ή να δημιουργήσει κάποια μυστική
τελετουργία για την παροχή πληροφοριών μόνο σε μια ειδική
ομάδα σε μια μυστική κοινωνία.
Δεν είναι αυτός ο λόγος που δόθηκαν αυτοί οι κωδικοί και τα
κλειδιά. δόθηκαν για να είναι μια σύνδεση μεταξύ του κομιστή
σπόρου πηγής και των σπόρων του.
Ο ίδιος ο σπόρος ήταν κωδικοποιημένος με το κλειδί μέσα του
DNA πνευμάτων, έτσι ώστε κάποιος θα μπορούσε να κατανοήσει το
μυστήριο, ακόμα κι αν το μυστήριο ήταν αλλοιωμένο μέσω των
εξωτερικών πηγών.
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Μόνο οι αληθινοί σπόροι θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν,
εκτός αν κάποια δύναμη ή δύναμη έχει έρθει να παρέμβει και να
κλέψει μακριά τη γνώση μέσα, και να τους αναγκάσει να μην
αποφέρει κανένα φρούτο ή την ανάπτυξη.
Ωστόσο, τι σημαίνει όταν δηλώνει ότι η σπόρος είναι η λέξη;
Η λέξη είναι η γνώση που ο γιος έφερε από τον πατέρα και τη
μητέρα που αφορούν σε κάθε μία από τις ψυχές που φυτεύτηκαν
εδώ. Δυστυχώς όμως, λόγω του κόσμου και όλα τα θέλγητρα και
enticements, μεγάλο μέρος της λέξης ή σπόρων δεν βρήκε ένα
κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν.
Μερικοί έπεσαν στο βραχώδες έδαφος, και όταν ήρθε επάνω,
τα φυτά μαραμένα επειδή δεν είχαν καμία υγρασία. (Αυτό
αναφέρεται όταν η λέξη αποκαλύπτεται ότι ορισμένοι
Απολαύστε το και με χαρά είναι αποδέξου το, αλλά όταν
συμβαίνουν δίκες, γίνονται προσβεβλημένοι. επειδή η λέξη
δεν πήρε ποτέ ρίζα στο μυαλό τους, και μετά είναι φύγετε ή
απορρίψτε αυτά που έμαθαν.)
Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια, που μεγάλωσαν με
αυτό και πνίγηκαν τα φυτά. (Αυτό συμβαίνει όταν η φροντίδα
αυτού του κόσμου και η δολιότητα των πλουσίων πνίγουν τη
λέξη, και είναι σε θέση να παράγουν φρούτα.)
Ακόμα άλλοι σπόροι έπεσαν στο καλό χώμα. Ήρθε και
παρήγαγε μια συγκομιδή, εκατό φορές περισσότερο από ό, τι είχε
φυτευτεί. (Αυτό αποκαλύπτει πώς ορισμένοι λαμβάνουν την
καλή λέξη, να κατανοήσουν και στη συνέχεια να παράγουν
πολλά φρούτα, πολλές φορές περισσότερο από ό, τι ακόμη
και το αριθμός των Σπόροι φυτεμένοι.)
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Ωστόσο, το μυστήριο σε ό, τι ο Χριστός μας δίδαξε ήταν πολύ
μεγαλύτερη από ό, τι αποκάλυψε στο πρόσωπο.
Η λέξη στον ορισμό είναι επίσης κωδικοποιημένη σε αυτές τις
αναφορές, η λέξη είναι Επίσης Χριστού.
Προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα για να
αντιπροσωπεύσει τον εκπρόσωπο, ή το δάσκαλο, ή τον πλοίαρχο.
Έτσι, έχει απόλυτο νόημα ότι η λέξη είναι μια προφορική ή
αποκάλυψε γνώση από ένα που είναι δάσκαλος.
Ο λόγος είναι ο Χριστός, και ο καλός σπόρος είναι η λέξη. Οι
δυο τους είναι ενωμένοι. Ο σπόρος είναι η λέξη και ο λόγος είναι ο
Χριστός.
Ο Χριστός είναι αυτός που φυτεύτηκε! Και μέσω του
Χριστού πολλοί περισσότεροι σπόροι εκδηλώνονται Μέσω Teh
Φρούτα του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός είναι το πρώτο
φρούτο. Και από αυτούς τους σπόρους του Ένα φυτεύονται έρχεται
περισσότερο σπόρους και τελικά περισσότερα φρούτα.
John 1/1 "Στην αρχή ήταν η λέξη, και η λέξη ήταν με τον
πατέρα, και ο λόγος ήταν ο πατέρας. Το ίδιο ήταν και στην αρχή με
τον πατέρα. Όλα τα πράγματα έγιναν από αυτόν. και χωρίς αυτόν
δεν έγινε τίποτα που να φτιάχτηκε. Σε αυτόν ήταν η ζωή? και η
ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. "
Αυτό δεν λέει ο Χριστός είναι ο πατέρας. Γνωρίζουμε ότι ο
Χριστός είναι ο γιος, αυτό είναι αποκαλυπτικό ότι στην αρχή ο
πατέρας ήταν η λέξη, η πρώτη και κύρια.
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Έδωσε τη λέξη στο γιο του για να το στείλει εμπρός σε όλα
αυτά που θα έρθει στην πτυχή από την αρχική σπόρων που έγινε
πρόδηλη εν Χριστώ.
Ως εκ τούτου, ο πατέρας φύτεψε το σπόρο για να φέρει το γιο
του, οι δύο γίνονται ως ένα. Από τον αρχικό σπόρο, ο πατέρας
παρήγαγε έναν γιο και εγκαίρως πολλοί περισσότεροι γιοι και κόρες
θα εκδηλωθούν από αυτόν τον αρχικό σπόρο.
Η σωστή κατανόηση αυτού του προηγούμενου στίχο
αποκαλύπτει, στην αρχή ήταν η λέξη, αυτό είναι το φυτεμένο
σπόρο της αλήθειας μέσα στο γιο, αλλά η λέξη ήταν επίσης ο
πατέρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πατέρας ήταν ο αρχικός
κομιστής σπόρων.
Ακριβώς όπως εκείνοι που έρχονται στο Χριστό τώρα, είναι
«στο» Χριστό ως σπόρο του μέσω των καρπών που παρήγαγε. Και
οι δύο, ο Χριστός και ο σπόρος του να γίνει ένα και το ίδιο, ως εκ
τούτου, ο Χριστός είναι τώρα σχηματίζεται μέσα τους. Ακριβώς
όπως ο πατέρας σχηματίστηκε στο Χριστό και έγινε ένα και το αυτό.
Είναι απαραίτητο να εξηγήσω γιατί είμαι χρησιμοποιώντας τον
πατέρα όρου, και/ή τη μητέρα και όχι τον όρο Θεό. Ο όρος Θεός
δεν είναι τώρα ούτε έχει ποτέ μια ακριβή περιγραφή του πατέρα. Ο
Θεός συνεπάγεται μια κοσμική εξωτερική οντότητα, ενώ ο πατέρας
συμμορφώνεται εντός ενός εσωτερικά ως μέρος του αρχικού
σπόρου.
Ο όρος Θεός ήταν κακόβουλα χρησιμοποιείται για να
συγχέουμε τους ανθρώπους σχετικά με την παράλληλη των
αρχαίων συστημάτων πεποιθήσεων, σε σχέση με την αλήθεια για
τον πατέρα, το οποίο ο Χριστός και μόνο εισήγαγε.
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Τι σημαίνει αυτό;
Για πολλούς αυτό είναι ακριβώς θρησκευτική ρητορική, και δεν
έχει καμία πραγματική εγγενή έννοια για τους περισσότερους
ανθρώπους έξω από κάποιο θρησκευτικό συμβολισμό.
Το μήνυμα είναι μέρος του κλειδιού. Δεν μπορείτε να πετάξει
αυτό μακριά και ελπίζω να κατανοήσουν τον κώδικα.
Ωστόσο, αν ο Χριστός είναι η λέξη, και η λέξη είναι ο σπόρος,
τι σημαίνει ότι ο σπόρος ήταν σπαρμένος παντού. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχουν πολλοί Χριστός;
Δεν υπάρχει μόνο ένας Χριστός, οπότε πώς μπορεί να υπάρχει
μια σπορά των σπόρων, πληθυντικός, αν υπάρχει μόνο ένας
σπόρος, ένας Χριστός;
Ανακοίνωση κάτι ενδιαφέρον παραπάνω, ένα άλλο κλειδί
αποκαλύφθηκε. Δήλωσε ότι μέσα του, ο σπόρος ήταν η ζωή. Και τη
ζωή ήταν το φως των ανδρών/ανθρωπότητα.
Ah τώρα αρχίζει να προσθέτει επάνω. Ο σπόρος είναι μια
γεννήτρια ζωής του Χριστού, και αυτή η ζωή είναι το φως των
πραγματικών παιδιών του πατέρα. Κάθε φορά που οι άνδρες ή ο
άνθρωπος χρησιμοποιείται, δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο
φύλο, αλλά στη δημιουργία του Αδάμ, η οποία περιλαμβάνει όλους
τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, η οποία είναι η
ανθρωπότητα ή το ένα είναι προ-επιλεγεί.
Τώρα προσθέστε αυτό σε αυτό το μοναδικό γραφή.
Εφεσίους 1/4 "Σύμφωνα με το ότι μας επέλεξε. μέσα του πριν
από την ίδρυση του κόσμου..."
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Οι σπόροι είναι μέσα στο Χριστό ως κύριο φυτό ή τον κορμό
του δέντρου, ο οποίος είναι επίσης ο σπόρος/λέξη.
Παρατηρήστε ότι δηλώνει, σύμφωνα με το hath επέλεξε μας
Μέσα του, πριν από την ίδρυση αυτού του κόσμου.
Αυτό που λέει είναι, αυτός/Χριστός που είναι του αρχικού
κομιστή σπόρων, ο πατέρας/μητέρα παράγει επίσης σπόρους από
μέσα του. Ωστόσο, κάτι εδώ αποκαλύπτεται ότι είναι ακόμη πιο
σημαντικό. Αναφέρει ότι όλοι οι σπόροι ήταν μέσα του πριν από τα
θεμέλια του κόσμου.
Αυτό είναι σημαντικό επειδή αποκαλύπτει όλους τους σπόρους
που υπήρχαν ήδη πολύ πριν από αυτόν τον κόσμο τέθηκε σε
ύπαρξη. Τα παιδιά του Πατρός, των αδελφών και των αδελφών του
Χριστού υπεάρξαν πολύ πριν από αυτόν τον κόσμο και τις πολλές
γεννήσεις τους (σπορόφυτα) σε αυτόν τον κόσμο.
Θυμηθείτε, εγκαταστάσεις μπορούν να παραγάγουν τους νέους
σπόρους για να φυτευτούν μέσω των καρπών των αρχικών
εγκαταστάσεων, αλλά ο σπόρος πρέπει πρώτα να υπάρξει προτού
να μπορέσει να φυτευτεί. Καταλαβαίνεις?
Έπρεπε να προυπάρχουμε!
Ακριβώς όπως ένα ανθρώπινο πατέρα και η μητέρα μπορεί να
δημιουργήσει ένα νέο σπόρο από το σπόρο τους να είναι ένας
απόγονος κάτω μέσω πολλών γενεών. Παρ ' όλα αυτά, όλοι οι
αληθινοί σπόροι προέρχονται από τον αρχικό δημιουργό, τον
πατέρα.
Ο Χριστός είναι το φως της ανθρωπότητας, η βλαστική
ικανότητα, ή το φως του σπόρου, όπως επίσης είναι ο αρχικός
σπόρος. Ακριβώς όπως κάθε σπόρος χρειάζεται τον ήλιο να αυξηθεί?
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μέσα μας έχουμε το δικό μας φως από τον Χριστό, όπως ο αρχικός
σπόρος κωδικοποιούνται, και από αυτόν πολλοί περισσότεροι
σπόροι καλλιεργούνται.
Το φως είναι το DNA/RNA πνευματική κωδικοποίηση από εσάς
και εμένα από πριν από τα θεμέλια του κόσμου. Πριν από αυτό το
σύμπαν δημιουργήθηκε ποτέ? Υπάρχουμε ως σπόρος του πατέρα
και της μητέρας, μέσα στον Χριστό.
Το φως είναι του πατέρα και της μητέρας? επειδή προέρχονταν
από τους σπόρους στην πρώτη θέση. Ο Χριστός είναι ο πρώτος
σπόρος, ή πρωτότοκος μεταξύ πολλών.
Τώρα αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν υπήρχε μέχρι που
γεννήθηκε και του δόθηκε το πνεύμα; Προφανώς όχι, υπήρχε πολύ
πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου.
Έτσι, είναι λογικό, ότι εκείνοι του Χριστού, οι νέοι σπόροι ήταν
επίσης προ-ανύπαρκτη πριν από αυτόν τον κόσμο πριν από τις
γεννήσεις τους σε αυτόν τον κόσμο, ή καλύτερα δήλωσε πριν από
την ειδική σπόρων DNA τους φυτεύτηκαν εδώ. Ο σπόρος έπρεπε
πρώτα να υπάρξει προτού να μπορέσει να φυτευτεί. Και το φως
αυτού του σπόρου είναι το δέντρο της ζωής από τον Χριστό. Ένα
οικογενειακό δέντρο.
Ρωμαίους 8/29 "Για τους οποίους έκανε foreknow, έκανε
επίσης predestinate να είναι συμμορφωθεί με την εικόνα του γιου
του, ότι θα μπορούσε να είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών
αδελφών και αδελφών.”
Ο όρος ' foreknow ' σημαίνει να γνωρίζεις κάποιον που
προηγείται. Ο πατέρας ήξερε όλα τα παιδιά του πριν καν
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φυτευτούν σ ' αυτόν τον κόσμο. Και ήταν προορισμένος πολύ πριν
να συμμορφωθεί στην εικόνα του Χριστού, ακολουθώντας το ίδιο
μονοπάτι που έπρεπε να ακολουθήσει ο Χριστός.
Γιατί? Επειδή ήταν οι σπόροι του Χριστού και έτσι συνκληρονόμους. Ο Χριστός έγινε ο πρωτότοκος μεταξύ όλων των
σπόρων μέσα του που είχε προηγουμένως μέρος των καρπών του
που παρήγαγε, και επρόκειτο να γίνει γράφημα στο ως αδέλφια και
αδελφές του.
Οι γραφές που δήλωσαν ότι ο Χριστός ήταν «το μόνο που
πήρε» ήταν απατηλά χρησιμοποιείται για να συγχέουμε και να
αποπροσανατολιστεί η αλήθεια. Όταν ο Χριστός προήλθε από τον
πατέρα ως πρωτότοκος, ήταν ο πρώτος που γεννήθηκε, οπότε θα
ήταν τότε, το μόνο που έχει γίνει.
Τι σημαίνει αυτό είναι, ο Χριστός είναι το μόνο που έχει πάρει
από τον πατέρα και τη μητέρα, επειδή το υπόλοιπο των σπόρων
που έχουν γίνει μέσω του Χριστού σπόρου, αλλά όλα είναι ακόμα
βαθιά συνδεδεμένα και μέρος του αρχικού κομιστή σπόρων ως τα
παιδιά του πατέρα και της μητέρας.
Εάν έχετε εγκαταστάσεις και αναπτύσσεται και παράγει τα
φρούτα, θα ήταν η μόνη μονάδα σας. Εντούτοις από τους σπόρους
των καρπών εκείνου του φυτού, μπορεί έπειτα να αναφυτευτεί, και
τα νέα φυτά αυξάνονται και παράγουν περισσότερους σπόρους. Το
"μόνο φυτό" τώρα γίνεται το πρώτο φυτό μεταξύ πολλών.
Ο αληθινός ορισμός του όρου μόνο που αποδόθηκε ήταν να
εκπροσωπήσει το, «πρώτη πήρε»... Prōtotokos.
Κάποιος ήθελε να πιστέψεις ότι ο Χριστός ήταν ένας και
μοναδικός σε αυτή την υπέροχη οικογένεια. Αυτό θα σήμαινε, ότι
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εσύ κι εγώ είμαστε αποκομμένοι, ή μείναμε πίσω. Αυτό ήταν ένα
από τα μεγάλα πρωτότυπα ψέματα για να μας αποσυνδέσουν από
τους θεϊκούς γονείς μας, τους αρχικούς κομιστής σπόρων.
Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος, όχι μόνο ο μοναδικός.
Για παράδειγμα, ο παππούς σου παρήγαγε τον πατέρα σου,
τώρα ας πούμε ότι ο πατέρας σου ήταν μοναχοπαίδι, θα ήταν ο
παππούς σου. Ωστόσο, ο πατέρας σου θα μπορούσε να είναι και ο
πρώτος, όπως είσαι τώρα το παιδί του.
Δεν είχες πάρει τον παππού σου άμεσα, αλλά έμμεσα. Αν δεν
ήταν ο παππούς σου που παρήγαγε τον πατέρα σου, τότε θα
σταματούσες να υπάρχεις. Έτσι, όταν αρχίζεις να κάνεις παιδιά, ο
πατέρας σου θα γίνει πρωτότοκος μεταξύ πολλών. Και η διαδικασία
συνεχίζεται...
Ο Χριστός είναι ο πρώτος σπόρος μεταξύ πολλών σπόρων.
Αυτός σπόρος φυτεύτηκαν έπειτα στους διάφορους τόπους,
τους χρόνους και τις σφαίρες, και πολλοί έγιναν επίσης νέοι σπόροι,
γεννημένος του αρχικού σπόρου μέσω της διαδικασίας της
κληρονομιάς.
Τι είναι αυτό το αποκαλυπτικό; Είμαστε μια οικογένεια, όπως
και όταν κάθε πατέρας και η μητέρα συλλάβουν και να φέρουν
απογόνους, δημιουργούν μια δυναστεία οικογένεια ή γενεαλογία. Ο
πατέρας μπορεί να στείλει πολλούς σπόρους προς το αυγό της
μητέρας, αλλά μόνο οι λίγοι ή ο ένας θα επιβιώσει και να συνεχίσει
τη διαδικασία.
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Ο κομιστής σπόρου είναι ο πατέρας και η μητέρα δεδομένου
ότι τοποθέτησαν τον αρχικό σπόρο ως γιο τους Χριστό. Η πηγή
όλων των δυνάμεων είναι ο πατέρας και η μητέρα μέσω του Υιού
τους, του Χριστού.
Και οι σπόροι του Χριστού είναι τα παιδιά του πατέρα και της
μητέρας, ακόμη και αν είναι έμμεσα μέσω του Χριστού ως το
πρώτο που έχουν γίνει μεταξύ πολλών.
Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, ένα τεράστιο πρόβλημα που
πολλοί δεν έχουν καταλάβει ποτέ.
Προειδοποίηση: Υπάρχει ένα άλλο Σπορέας και κομιστή
σπόρων μαζί με άλλους σπόρους.
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Κεφάλαιο (3)-κατανόηση του μυστηρίου!
Ματθαίος 13/24-30 "Μια άλλη παραβολή τον έβαλε εμπρός σε
αυτούς, λέγοντας, η Βασιλεία των ουρανών παρομοιάζεται με έναν
άνθρωπο που σπέρνει καλό σπόρο στον τομέα του: αλλά ενώ οι
άνδρες κοιμήθηκαν, ο εχθρός του ήρθε και σπείρεται ζιζάνια
μεταξύ του σιταριού, και πήγε το δρόμο του. Αλλά όταν η λεπίδα
ήταν αναπηδήσει επάνω, και έφερε εμπρός φρούτα, τότε
εμφανίστηκε το απόβαρο επίσης.
So, Οι υπηρέτες του ιδιοκτήτη ήρθαν και του είπαν, κύριε, ότι
δεν σπέρνεις καλό σπόρο στο χωράφι σου; Από όπου τότε hath
αυτό ζιζάνια; Είπε σ ' αυτούς, ένας εχθρός το έκανε αυτό. Οι
υπηρέτες του είπαν ότι θα πάμε να τους μαζέψουμε; Αλλά είπε, όχι.
Μήπως ενώ υμείς συγκεντρώσει μέχρι τα ζιζάνια, υμείς ρίζα μέχρι
και το σιτάρι μαζί τους.
Ας μεγαλώσουν μαζί μέχρι τη συγκομιδή: και στο χρόνο της
συγκομιδής θα πω στους θεριστές, να συγκεντρώσει το YE μαζί
πρώτα τα ζιζάνια, και δεσμεύουν τους σε δέσμες για να τους κάψει:
αλλά συγκεντρώνει το σιτάρι σε αχυρώνα μου.”
Έχουμε δει μόλις ένα άλλο πολύ σημαντικό και σημαντικό
κλειδί για την αποκωδικοποίηση αυτών των μυστηρίων, όπως το
κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει τον κώδικα καθιερώθηκε επίσης.
Ο Χριστός είναι ο σπόρος, ή πρωτότοκος μεταξύ πολλών.
Εκείνοι που ήταν επίσης του Χριστού σχεδιάστηκαν επίσης ως νέοι
και μοναδικοί σπόροι. Αυτοί είναι όλοι οι απόγονοι του πατέρα και
της μητέρας μέσω του Χριστού του Υιού.

37 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Και ως ο πατέρας, λόγω της ύπαρξης ενός γιου, έτσι και ο
Χριστός έγινε σε είδος, όπως ο πατέρας, έχοντας επίσης τα παιδιά,
ή την παραγωγή νέων σπόρων.
Οι νέοι σπόροι του Χριστού παρομοιάζονται επίσης εις Χριστό ή
διαμορφώθηκε μετά από αυτόν. Έτσι, κουβαλάνε το γονίδιο του
Χριστού μέσα τους.
Αλλά ανακοίνωση, (οι σπόροι) όλα αποκοιμήθηκε κατά τη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, όπως γράφτηκε, "αλλά ενώ οι
άνδρες (οι καλοί σπόροι) κοιμήθηκε (πέθανε), (Αυτά είναι αυτά
που διαμορφώθηκε μετά το Χριστό, Hsi πρόσφατα
φυτευμένος σπόροςs), ο εχθρός του ήρθε και σπείρει τα ζιζάνια
(ένας ξένος σπόρος) μεταξύ του σιταριού (ο αληθινός σπόρος)»
Ένα ολοκαίνουργιο μυστήριο δόθηκε μέσα σε αυτή τη νέα
παραβολή, και παρόλο που όπως και το τελευταίο, αυτό
αποκαλύπτει ένα ολοκαίνουργιο χαρακτηριστικό του κώδικα και το
κλειδί.
Όπως προηγούμενος αναφέρθηκε στους σπόρους ως λέξη που
διαδίδεται μεταξύ πολλών. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτή τη νέα
παραβολή, είναι αποκαλυπτικό έναν εχθρό Ερχόμενοι και φύτευση
αποκλίνουσες σπόρους δεξιά δίπλα στο πρόσφατα φυτεύονται
ενάρετους σπόρους που βρίσκονταν στη διαδικασία του
θανάτου/ύπνου.
Αυτό είναι όταν ο εχθρός φύτεψε ένα υποκατάστατο σπόρων.
Αυτοί οι διαφορετικοί σπόροι ονομάζονταν, «απόβαροι». Ένα
απόβαρο είναι μια μορφή ενός προβληματικού ζιζανίου, είναι στον
τύπο όπως έναν ιό. Μπορούν να πνιγούν και να σκοτώσουν τις
άλλες εγκαταστάσεις και να τους σταματήσουν από την παραγωγή
ή την ανάπτυξη.
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Τα ζιζάνια unchecked θα αναλάβουν ολόκληρο τον κήπο όπου
οι πραγματικές εγκαταστάσεις θα καλυφθούν, κρυμμένος και θα
καταστραφούν ακόμη και.
Όταν οι καλοί σπόροι των αρχικών κομιστή σπόρων
φυτεύτηκαν,
κάποια
φαύλους
οντότητα
που
ονομάζεται
αντίπαλος/εχθρός ήρθε μαζί και φυτεύονται διαφορετικούς
σπόρους μεταξύ των αρχικών σπόρων.
Και η Σπορέας των αρχικών σπόρων, ο οποίος ήταν ο Χριστός,
ο οποίος προήλθε από τον πατέρα και τη μητέρα ρωτήθηκε, "τι
πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτά τα?"
Ο σπορέας είπε, Όχι, μην αφαιρείτε τα ζιζάνια αφήστε τα να
μεγαλώσουν μαζί μέχρι να είναι έτοιμα να φέρουν καρπούς στη
συγκομιδή. Είπε, εάν τα ζιζάνια αφαιρούνται πριν από τη στιγμή
της συγκομιδής έπειτα κάποιο από το σιτάρι να αφαιρεθεί επίσης.
Πόσοι από σας έχουν φυτεψει έναν κήπο και τα ζιζάνια
άρχισαν να αυξάνονται αλλά ήταν τόσο νέοι, αφαιρέσατε ακούσια
μερικών από τις πραγματικές εγκαταστάσεις στην προσπάθεια να
αφαιρέσετε τα ζιζάνια;
Αυτή ήταν η προειδοποίηση, στην προσπάθειά τους να πάρουν
τα ζιζάνια πριν από την ώρα της συγκομιδής, το σιτάρι ή το καλό
φυτό μπορεί να αφαιρεθεί κατά λάθος κατά τη διαδικασία
απομάκρυνσης του απόβαρου, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει
σε σοβαρές επιπτώσεις.
Αυτό που αναφέρεται είναι ότι στα πρώτα στάδια κάποιος δεν
μπορεί να πει τη διαφορά μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων, δεν
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είναι μέχρι τη συγκομιδή ότι μπορείτε σαφώς να αναγνωρίσετε την
αλλαγή ότι ένας άλλος σπόρος φυτεύτηκε μεταξύ των αρχικών
σπόρων.
Όταν το φυτό αρχίζει να παίρνει μορφή, και η συγκομιδή είναι
κοντά, τότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα διαφορετικό
φυτό μεγαλώνει μεταξύ των αρχικών φυτών. Και τότε μπορούν
εύκολα να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σας να καταλάβετε σωστά αυτό
το μυστήριο. Το γεγονός είναι, μερικά ζιζάνια συνήθως ανιχνεύεται
εύκολα ως διαφορετικός από εγκαταστάσεις. Τότε γιατί δεν
μπορούσαν να αφαιρεθούν τα ζιζάνια πριν;
Το μυστήριο της παραβολή που αποκαλύπτεται σε αυτή την
περίπτωση είναι ότι οι δύο σπόροι, αν και πολύ διαφορετικά στην
καταγωγή και τη φύση του DNA, προφανώς εμφανίστηκε
πανομοιότυπο. Κανείς δεν μπορούσε να πει τη διαφορά.
Αυτό είναι το μυστήριο του Παραβολή!
Η παραβολή του σιταριού και του απόβαρου είναι διττή, και θα
γίνει ο κομιστής της αλήθειας από εδώ και πέρα. Όλα θα εκτεθούν
από την πλήρη κατανόηση αυτού του μυστηρίου.
Όταν ο πατέρας και η μητέρα έφεραν αυτό το νέο σπόρο,
φυτεύτηκε στη γη αυτού του τρισδιάστατου Βασιλείου, μέσα στο
ανθρώπινο σώμα.
Ήταν να επιτραπεί ο σπόρος για να περάσει από τη διαδικασία
του θανάτου, και να γίνει έπειτα ζωντανός πάλι, για να φέρει
εμπρός τα φρούτα όπως ήταν η ίδια φύση του Χριστού ο
πρωτότοκος.
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Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, ο εχθρός ήρθε εμπρός και
φύτεψε το σπόρο τους, ένας ξένος σπόρος, ένας που δεν ανήκει
στο αληθινό σπορείς των σπόρων, όμως ήταν φαινομενικά
πανομοιότυπος στην εμφάνιση δεδομένου ότι άρχισε να αυξάνεται
μαζί με τον αρχικό σπόρο.
Η σημασία αυτής της παραβολής δεν μπορεί να υποτιμηθεί.
Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν όλοι τη διαδικασία
της σποράς των σπόρων και η συγκομιδή είναι όλα βασίζονται σε
κύκλους. Υπάρχει μια εποχή φύτευσης και έπειτα υπάρχει ο
θερισμός των καρπών κατά τη διάρκεια της εποχής συγκομιδής.
Κατά τη διάρκεια της πνευματικής συγκομιδής τα ζιζάνια
συγκεντρώνονται έπειτα μαζί, δεσμευμένος και καταστράφηκαν,
και το σιτάρι ή οι καρποί συγκεντρώνονται στον αχυρώνα για την
ασφάλεια.
Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που δεν καλλιεργούνται που δεν
φέρνουν εμπρός τα φρούτα επιστρέφουν κάτω από τη γη δηλ. το
έδαφος και η γη καίγονται με μια καταναλώνοντας πυρκαγιά για να
καθαρίσουν το πεδίο ή το έδαφος για μια άλλη εποχή φύτευσης,
δεδομένου ότι το έδαφος γίνεται έτοιμο για μια άλλη απόδοση
μέσω των κύκλων των επαναστατών irth.
Θέλω να καταλάβεις κάτι. στην αρχή, μίλησα για το πώς
υπάρχουν πολλοί σπόροι του ίδιου φυτού τύπου.
Κάθε ένας από μας αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό και
εξατομικευμένο φυτό, ακριβώς όπως κάθε παιδί ενός γονέα είναι
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μοναδικό. Όλοι έχουμε τις προσωπικότητες, τις ποιότητες και τις
δυνατότητές μας.
Κάθε καλός σπόρος είναι μοναδικός μέσω του δικού του DNA
και όλοι οι σπόροι που παρέχονται από την αληθινή σπορείς έχουν
τη δική τους προσωπικότητα και χαρακτήρα, εκπροσωπώντας την
πολύπλευρη μοναδικότητα της θείας μας καταγωγής.
Αυτές οι ιδιότητες είναι στο θεϊκό γενεαλογικό μας, ο
συνδυασμός τους πνευματικό DNA/RNA μεταβιβάζεται σε εμάς, και
ο καθένας από εμάς αυξάνεται σύμφωνα με το μοναδικό σχεδιασμό
τοποθετήθηκε μέσα μας για να γίνει μια απαράμιλλη απογόνους.
Ακριβώς όπως ένα ανθρώπινο πατέρα και η μητέρα μπορεί να
έχει πολλά παιδιά, αλλά όλα είναι διαφορετικά, αν και όλα
προέρχονται από την ίδια πηγή.
Ο πνευματικός πατέρας και η μητέρα μας έχουν μέσα τους τα
απέραντα χαρακτηριστικά της διακριτικότητας και το πέρασαν αυτό
κάτω στο μόνο γιο τους που έπειτα λόγω της ύπαρξης ο πρώτος
που γεννιέται, πέρασε εκείνα τα ίδια γνωρίσματα σε όλους τους
σπόρους μέσα σε τον δεδομένου ότι αναπτύχθηκαν.
Όπως είπα και νωρίτερα, όταν οι σπόροι φυτεύονται κανένας
από αυτούς επιβιώσει η διαδικασία, όλοι οι σπόροι πεθαίνουν μέσα
στη γη.
Και έτσι, είναι η αποστολή του Χριστού και των σπόρων του,
όλα πρέπει να μεταρρυθμιστεί από μια διαδικασία που ονομάζεται
θάνατος, ενώ η μεταμόρφωση παράγει μια αλλαγή εις ζωή αιώνια.
Εντούτοις, μόνο εκείνοι που μπορούν να περάσουν μέσω της
πυρκαγιάς ή της δοκιμής/της βλάστησης για να γίνουν
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εγκαταστάσεις μέσω της διαδικασίας θανάτου θα είναι κατάλληλοι,
και έπειτα εκείνο το φυτό καλλιεργείται για να φέρει τα φρούτα.
Ως εκ τούτου, ακούμε τις λέξεις, πολλοί καλούνται, αλλά μόνο
λίγοι έχουν επιλεγεί. Αυτό δεν είναι τελεσίγραφο ή μια μοναδική
συμφωνία, είναι μια διαδικασία όπου λίγοι σε έναν χρόνο πληρούν
τις προϋποθέσεις για μια ανταμοιβή. Και έπειτα μια νέα εποχή
φύτευσης αρχίζει να επιτρέπει στο υπόλοιπο για να ολοκληρώσει
τον ίδιο εγκαίρως.
Ακριβώς όπως και νωρίτερα, ο πυγμάχος που εκπαιδεύει για
την καταπολέμηση της, σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος και πολλή
πρακτική για να το πάρει αμέσως πριν ο πυγμάχος μπορεί να
νικήσει τον εχθρό.
Μόνο εκείνοι που επικρατούν ενώ παράγουν καρπούς θα
γίνουν ζωντανοί ή θα ξυπνήσουν από το θάνατο, οι υπόλοιποι θα
θάβονται ή θα επιστρέφουν πίσω και θα επιστρέψουν στον ύπνο
τους, όπως είναι η διαδικασία σε κάθε νέο κύκλο.
Για να κατανοήσεις πραγματικά τη μεγαλειότητα αυτής της
διαδικασίας πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις, τελικά ο σπόρος
που είναι θεϊκά συνδεδεμένος, που δημιουργεί την εξατομικευμένη
ψυχή σου, πράγματι θα παράγει τελικά τα απαραίτητα φρούτα. Ο
πατέρας και η μητέρα δεν θα τα καταδώσουν ποτέ, δεν θα μας
εγκαταλείψουν ποτέ, ούτε θα μας αφήσουν ποτέ.
Συνεχίζουν ακριβώς να επιτρέψουν στους απογόνους τους για
να αναφυτευτούν επανειλημμένως κατά τη διάρκεια του κύκλου
σποράς και υπομονετικά να ελπίσουν για το καλύτερο στη
συγκομιδή καλλιεργώντας αυτές τις τρυφερές εγκαταστάσεις, τους
απογόνους τους.
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Ένα άλλο μυστήριο: ο σπόρος είναι ουδέτερη!
Ο σπόρος από την αρχή είναι χωρίς οποιοδήποτε
διαμορφωμένο χαρακτήρα, έτσι φυτεύεται επανειλημμένως έως
ότου γεννάται το φρούτο για να καθιερώσει το εξατομικευμένο
τελειωμένο προϊόν τους.
Ως εκ τούτου, αναφέρει, «όπως και στον Αδάμ Όλοι
πεθαίνουν", δηλαδή, όλοι οι σπόροι πεθαίνουν, κανένας από
αυτούς δεν επιβιώνουν από τη διαδικασία. Καθώς ο Αδάμ
γεννήθηκε προς το θάνατο στη γη, πάντα θα επιστρέφει στο
θάνατο στη γη.
Ωστόσο, όπως στο Χριστό όλοι θα πρέπει να γίνουν ζωντανοί.
Και έτσι επίσης όπως με τον Χριστό κάθε σπόρος πρέπει να
ακολουθήσει την ίδια διαδικασία του θανάτου που φέρνει στη ζωή,
κάθε ένας στον χρόνο τους. Κάθε ψυχή με δική τους σειρά
ανάπτυξης.
Λοιπόν, τι είναι ο θάνατος;
Ο θάνατος ζει στον κόσμο που αποκαλούμε ζωή και ζωή είναι
το μέρος που αποκαλούμε θάνατο, συμπεριλαμβανομένου του μετά
τη ζωή.
Όταν πεθαίνουμε μέσω της διαδικασίας που έρχονται εδώ,
τότε θα αποκτήσουν την ευκαιρία να εισέλθουν πίσω στη ζωή. Αν
δεν έχουμε ή δεν έχουν παραχθεί τα φρούτα, τότε είμαστε
αποστέλλονται πίσω στο θάνατο για να υποβληθεί η διαδικασία
ξανά.
Έτσι, θα καθορίσουμε τι είναι η Γκρέις.
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A: Η θεϊκή βοήθεια που δίνεται στους ανθρώπους για την
αναγέννηση ή τον αγιασμό τους
B: Μια αρετή κάπως παρόμοια με την υπομονή που έλαβε από
τον πατέρα και τη μητέρα, για να διαβεβαιώσει την ανάπτυξή μας.
Έτσι, όπως και στον Αδάμ, όλοι πεθαίνουν, όπως και στο
Χριστό όλοι θα πρέπει να γίνει ζωντανός, αλλά ο καθένας με δική
τους σειρά ή με βάση την ανάπτυξή τους.
Adam ήταν της διαφθοράς, που σημαίνει? της γης, του
θανάτου... Ο Χριστός είναι της διαφθοράς, που σημαίνει? ουράνια,
τελειότητα, Αθανασία, αιώνια ζωή. Ωστόσο, για να μεταμορφωθεί
από τον Αδάμ στον Χριστό, όλοι πρέπει να εισέλθουν στο θάνατο
συνεχώς, μέχρι να μπορέσουν να ξαναγεννηθούν εις το πνεύμα.
Εάν ο σπόρος φυτεύεται αρκετά συχνά τελικά θα επιζήσει της
διαδικασίας και θα εισαγάγει τη ζωή με τους γενναιόδωρους
καρπούς συσσωρευμένους αφήνοντας το θάνατο πίσω από τους για
πάντα.
Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα? υπήρχε μια άλλη Σπορέας
των σπόρων, αυτός που φύτεψε το σπόρο τους μεταξύ των
παιδιών του πατέρα και της μητέρας.
Αποκάλυψα πως η παραβολή παραπάνω είναι διττή, και μόλις
καταλάβετε τη Σοφία αυτής της διαδικασίας θα αρχίσετε να
κατανοήσετε ολόκληρο το μυστήριο.
Η δευτερεύουσα σπορέας, αυτή που φύτεψε ένα ψεύτικο
σπόρο ονομαζόταν Εωσφόρος/Θεός/Σατανάς. Ο όρος Θεός και
Σατανάς είναι εναλλάξιμοι. Αντιπροσωπεύουν μια ψευδή
δύναμη.
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Πριν φύγετε πίσω σε φυλασσόμενο συστήματα πεποίθησή σας,
θα πρέπει να αρχίσουν να κατανοήσουν το μήνυμα πριν να είναι
πολύ αργά, όπως πράγματι η επόμενη συγκομιδή πλησιάζει.
Ένας αντίπαλος ήρθε στη σκηνή και φύτεψε ένα ψεύτικο
σπόρο, ένας εχθρός, η οποία ήταν ένα κακό σπόρο φυτεύονται
μεταξύ των καλών σπόρων. Ωστόσο, έμοιαζαν πανομοιότυπα, αλλά
φαινομενικά ήταν τα ίδια, αλλά ήταν απείρως διαφορετικά.
Τώρα θυμηθείτε, οι σπόροι αντιπροσωπεύουν τη λέξη/Χριστό
που προήλθε από τον πατέρα και τη μητέρα. Εκπροσωπεί επίσης τα
παιδιά του πατέρα και της μητέρας μέσω του Χριστού πριν από τα
θεμέλια αυτού του κόσμου. Και ο Υιός του Χριστού, ήταν ο
πρωτότοκος μεταξύ πολλών.
Ο Χριστός αντιπροσωπεύει τον πατέρα και τη μητέρα, καθώς
και το μεγαλύτερο αδελφό/αδελφή, αδέλφια μας, που πέρασε από
την ίδια διαδικασία είναι το αρχικό φυτό, δημιουργώντας το δρόμο
πίσω στη ζωή για όλους μας να αναπαράγουν σε μία ή την άλλη
μορφή.
Ήρθε να πεθάνει, όπως ο καλός σπόρος που φυτεύτηκαν μέσα
στο αυγό της γης, όπως η λέξη, η ζωή και ο τρόπος, έτσι ώστε θα
μπορούσε να αποκαλύψει τη διαδικασία πίσω στη ζωή από το
θάνατο για κάθε μία από τις δικές του ότι ο πατέρας του είχε δώσει
πριν από τον κόσμο ήταν.
Ωστόσο, ο θάνατός του δεν ήταν στη σταύρωση, της οποίας
ήταν απλά μια μεταφορά που αποκαλύπτει την όλη διαδικασία. Η
Σταύρωση ήταν η αρχή της αναγέννησης ή της ζωής του αιώνια ή
θάνατος εις ζωή.
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Ο θάνατός του ήταν In Ζώντας σε αυτόν τον κόσμο όπως
είναι για όλους τους πραγματικούς σπόρους που ήρθαν
εμπρός από τον Χριστό.
Ο Χριστός είχε ήδη πεθάνει όταν θυσίασε όλους για να εισέλθει
στο θάνατο πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου.
Εγκατέλειψε τη θεϊκή φύση, η οποία είναι η διαφθορά για να
έρθει στο θάνατο της διαφθοράς για να παραγάγει τα φρούτα και
να φέρει εμπρός πολλούς περισσότερους σπόρους πίσω στο σπίτι
με να δώσει σε τους το ίδιο σχέδιο που ακολουθεί.
Εγκατέλειψε τα πάντα για να πεθάνει ανάμεσά μας, να μας
«ακολουθήσει» την ίδια διαδικασία, έτσι ώστε όλοι να παράγουμε
όπως έκανε, όπως και η διαδικασία των φυτών και των καρπών
τους.
Nwo Καταλαβαίνω το μυστήριο!
Ο Χριστός ήταν το αρχικό φυτό που ο πατέρας και η μητέρα
δημιούργησε, όπως η λέξη που υπήρχε πριν από τα θεμέλια αυτού
του κόσμου. (Αυτό είναι σωστό, ήταν nOT όταν ήρθε στη
σάρκα, Αυτό ήταν απλώς μια αλληγορία των γεγονότων που
έλαβαν χώρα πριν από τον κόσμο ήταν).
Πριν από τον κόσμο τέθηκε σε ύπαρξη, ο Χριστός και οι σπόροι
του, επίσης, προ-υπήρχε.
Οι αρχικές εγκαταστάσεις από τον πατέρα και τη μητέρα
ανέπτυξαν επίσης τους σπόρους που θα μπορούσαν επίσης να
φυτευτούν και να φέρουν εμπρός τα φρούτα. Ακριβώς όπως όταν
συγκεντρώνουμε τους σπόρους από εγκαταστάσεις που έχουν
παραγάγει ήδη τα φρούτα στους κήπους, εκείνοι οι σπόροι
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μπορούν έπειτα να επαναφυτευτούν για να παραγάγουν τη νέα
αύξηση και να παραγάγουν περισσότερα φρούτα.
Ωστόσο, ο σπόρος πρέπει να προ-υπάρχει, δεν είναι ένα νέο
σπόρο που φυτεύεται, αλλά ένα που έχει ήδη δημιουργηθεί εδώ και
πολύ καιρό.
Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών,
δηλαδή αδελφούς και αδελφές. Ο Χριστός είναι η μεγαλύτερη
αδερφή μας στην οικογένεια, ως μεγάλος αδελφός. Δεν υπάρχει
τίποτα λιγότερο ιδιαίτερο για κανέναν από εμάς από τον ίδιο τον
Χριστό.
Όλα τα παιδιά είναι ίσα πριν από τον πατέρα και τη μητέρα,
είναι όλα αγαπήθηκε εξίσου, αλλά παρ ' όλα αυτά όλα είναι
μοναδικά στη δική εξατομικευμένη προσωπικότητα τους.
Ως εκ τούτου, αποκαλύπτει είμαστε αδέλφια του Χριστού και
αδελφές, δεν τους υπηρέτες και τους δούλους του. Ο Χριστός
αποκάλυψε ότι ήταν παρέχει μια θέση στο βασίλειό του για να
καθίσει στο τραπέζι του για τον καθένα από εμάς. Είμαστε ίσοι με
τα αδέλφια του.
Ρωμαίους 8/17 "Και αν τα παιδιά, τότε κληρονόμοι?
κληρονόμοι του πατέρα και της μητέρας, και από κοινού
κληρονόμους
με
τον
Χριστό?
Αν
έτσι
είναι
ότι
υποφέρουμε/πεθαίνουν στη διαδικασία μαζί του, ότι μπορεί να είναι,
επίσης, δοξασμένος ή να γίνει ζωντανός μαζί.”
Ως εκ τούτου, δηλώνει ως μιλώντας για τους κληρονόμους σε
αυτό το οικογενειακό γενεαλογία. Είμαστε κληρονόμοι του πατέρα
και της μητέρας, και συν-κληρονόμοι του Χριστού.
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Πώς γίνεται αυτό;
Επειδή είμαστε απόγονοι του πατέρα και της μητέρας καθώς
είναι οι δημιουργοί, παρ ' όλα αυτά, είμαστε επίσης κοινοί
κληρονόμοι του παλαιότερου αδελφού, του Χριστού καθώς είμαστε
οι σπόροι από τα φρούτα του.
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Κεφάλαιο (4)-το κακό κομιστή σπόρων!
Μας είπαν ότι από την αρχή σε αυτό το κύκλο φύτευση ότι μια
ψευδή ή κακό κομιστή σπόρων είχε φυτευτεί κακό σπόρους του
μεταξύ των καλών σπόρων. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δηλώνει
ότι ο σπόρος είναι η λέξη.
Όπως αναφέρει, ένας άλλος σπόρος/λέξη φυτεύτηκε από τον
εχθρό.
Τώρα ο Χριστός, όπως ξέρουμε, έγινε η ζωντανή λέξη μέσω
της σάρκας του θανάτου. Ο λόγος του Χριστού είναι η φωνή του
πατέρα και της μητέρας.
Αυτή η λέξη είναι το φως όλων των ανδρών/αληθινούς
σπόρους, ή το DNA που καλλιεργείται σε κάθε σπόρο, που
σπέρνεται από τον ίδιο πατέρα και τη μητέρα, η οποία γίνεται
έπειτα η προφορική και γραπτή λέξη που κωδικοποιείται μέσα σε
κάθε ένα από όλους τους καλούς σπόρους.
Θέλω να βυθιστεί, ο λόγος του Χριστού είναι η άμεση
επικοινωνία και σύνδεση από τον πατέρα και τη μητέρα με τους
απογόνους τους. Δεν είναι εξωτερική είναι εσωτερική.
Όταν η λέξη ομιλείται? ομιλείται στην καρδιά/νου και την
ψυχή των παιδιών. Δεν είναι γραμμένο σε πάπυρο, πέτρα, ή ροκ
ανά πω. Είναι γραμμένο στην διαθήκη της ψυχής/σπόρου σας. Έτσι,
η λέξη είναι κωδικοποιημένη μέσα σε όλους τους πραγματικούς
σπόρους.
Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του σπόρου που
φυτεύτηκε από τον πατέρα και τη μητέρα κατέχουν το αληθινό
σχέδιο του σχεδίου, που δημιουργήθηκε από τους θεϊκούς γονείς
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μας. Μέσα σε εκείνο το σχέδιο, εγκατέστησαν ένα τέχνασμα
επικοινωνίας και σύνδεσης που είναι άμεσο από τον πατέρα και τη
μητέρα μέσω του Υιού τους ο Χριστός.
Το DNA/RNA του σπόρου συνδέεται με τον πατέρα και τη
μητέρα εσωτερικά. Οι αληθινοί σπόροι είναι μέρος του πατέρα και
της μητέρας τους. Κάθε αληθινός σπόρος φέρνει τους κώδικες και
τα χαρακτηριστικά των θεϊκών γονέων μας μέσα στο σπόρο/την
ψυχή μας, ή την έδρα της ψυχής μας.
Θυμηθείτε ότι αυτό το DNA δεν είναι της σάρκας και του
αίματος, είναι πνεύμα και θεϊκό. Έτσι, στο πλαίσιο της
κωδικοποίησης του DNA μας είμαστε ο πατέρας και η μητέρα,
άμεση κληρονόμοι της κληρονομιάς τους ως απόγονος. Επομένως
Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα!
Πατέρας και μητέρα
Χριστού
Οι σπόροι-τα παιδιά της συγκομιδής!
Θέλω πραγματικά να το καταλάβεις αυτό. Οι αληθινοί σπόροι
είναι μοναδικοί, κάθε ένας από τους έχει τις προσωπικότητές τους,
τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όλα με τον τρόπο
τους είναι βαθιά συνδεδεμένα με όλους ότι ο πατέρας και η μητέρα
είναι και ήταν πάντα. Από αυτό το γνωρίζουμε, ήμασταν
σχηματίστηκε μετά την πνευματική ομοιότητα και την εικόνα τους.
Το αληθινό μας DNA δεν είναι της σάρκας, αλλά του
πνεύματος. Το ανθρώπινο DNA μας δεν είναι του Χριστού, αλλά ο
Αντίχριστος.
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Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν το Βασίλειο,
μόνο το αληθινό κωδικοποιημένο πνεύμα μέσα στο σπόρο μπορεί
να κληρονομήσει αυτό που δικαιωματικά είναι δικό τους.
Η σάρκα, ή ανθρώπινο σώμα έγινε μετά την εικόνα του Θεού
και δεν είναι στην εικόνα του πατέρα και της μητέρας, είναι στην
εικόνα ενός ψεύτικου Θεού, ένας σφετεριστής.
Θυμηθείτε, αυτή η ζωή είναι ο θάνατος, και ο θάνατος είναι η
αρχή της ζωής, όπως τα φρούτα που βαρύνουν.
Ως εκ τούτου, σε αυτόν τον κόσμο έχουμε αυτό που
ονομάζεται ένας Θεός που εκπροσωπεί το θάνατο και την
αναγέννηση, την οικοδόμηση και την καταστροφή, και τους
νόμους και τη διαφθορά, ως σφετεριστής του πατέρα και της
μητέρας.
Και στον κόσμο των πνευμάτων ή αυτό που θα μπορούσαμε να
αποκαλέσουμε ουρανό πάνω από τη γη, έχουμε αυτό που
ονομάζεται ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος, που είναι η αναγέννηση
της ζωής και της διαφθοράς.
Ο θάνατος που αντιπροσωπεύεται από αυτό το γήινο Βασίλειο
δεν είναι το αληθινό σπίτι μας, ούτε είναι εκεί που ανήκουμε. Η
ζωή που εκπροσωπείται από την ουράνια σφαίρα μας είναι αληθινό
Βασίλειο μας, και αυτό είναι όπου ήρθαμε από πριν από τον κόσμο
ήταν και όπου ανήκουμε πραγματικά? πριν πέσει.
Το πνεύμα δεν χρειάζεται τεχνάσματα και τεχνάσματα, αν ο
πατέρας και η μητέρα θέλει να μιλήσει με τους σπόρους, μιλούν
μέσα από την ψυχή τους, γιατί αυτό που είναι στο σπόρο ήταν δικό
τους αρχικά.
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Δεν χρειαζόμαστε πάντα ούτε πρέπει να βασιζόμαστε σε
μεγάλο βαθμό σε δευτερεύουσες πληροφορίες από οτιδήποτε
εξωτερικό, επειδή είμαστε ήδη ο σπόρος και άμεση κληρονόμοι του
πατέρα και της μητέρας μέσω του γιου τους. Είμαστε όλοι άμεσα
συνδεδεμένοι με αυτούς ως αγωγός της δύναμης και της δύναμής
τους και μπορεί από μέσα.
Κι αν δεν είσαι ο σπόρος του πατέρα και της μητέρας;
Στη συνέχεια, θα απορρίψετε εσκεμμένα τον πατέρα και τη
μητέρα και θα ακολουθήσετε έναν άλλο που έφερε ένα τεχνητό
πνεύμα μαζί με ένα ξένο σπόρο. Απλά λέγοντας, δεν θα σε νοιάζει.
Έτσι, η λέξη ήταν μαρκαρισμένο στις καρδιές και το μυαλό μας,
μέχρι που ήρθε κάποιος να κλέψει τη λέξη και να την
διαστρεβλώσει.
Σήμερα πιστεύουμε ότι η λέξη είναι η Βίβλος, αυτό δεν είναι
αλήθεια, και αυτό είναι μέρος του ψεύδους και την ψευδή
κωδικοποίηση.
Ο λόγος είναι ο Χριστός, και είναι απευθείας από τον πατέρα
και τη μητέρα. Η ίδια λέξη συνδέεται σε μας ως μέρος του
πνευματικού DNA/RNA μας.
Αν δεν έχουμε αυτή την εσωτερική λέξη, δεν είμαστε από τον
πατέρα και τη μητέρα και δεν θα τους αναγνωρίσουμε ακόμη και
αν μας μιλήσουν.
Εκείνοι που δεν του πατέρα και της μητέρας εμμένουν σε μια
άλλη δύναμη και θα ακολουθήσουν τον Θεό αυτού του κόσμου.
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Τώρα αυτό είναι όπου παίρνει δυσνόητο, όμως εάν αρχίζετε να
καταλαβαίνετε αυτό, κατόπιν θα ανταμειφθείτε πολύ.
Όταν ο εχθρός ήρθε, και φύτεψε το κακό σπόρο του δίπλα
στον καλό σπόρο. Δημιούργησε σύγχυση. Έθεσε τον εαυτό του ως
ο δημιουργός και ο Θεός, και δήλωσε ότι ζήλευε, η οποία είναι η
αμαρτία της υπερηφάνειας.
Είπε, "δεν υπήρχαν άλλοι Θεοί πριν από αυτόν". Γιατί δήλωνε
ότι δεν υπήρχαν θεοί πριν από αυτόν; Ποιος ήταν εκεί που θα
μπορούσε ενδεχομένως να είναι πριν από αυτόν; Ή ποιος ήταν
αυτός που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια μεγαλύτερη
πηγή;
Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ο Θεός, απέρριψε τον πατέρα
και τη μητέρα και προσπάθησε να σφετεριστεί τη δόξα τους,
δημιουργώντας το δικό του παράλληλο Βασίλειο, και στη συνέχεια
δηλώνοντας ότι ήταν ο μόνος Θεός και δεν υπήρχε άλλος.
Είναι καιρός να κατανοήσουν επιτέλους μια για πάντα, ότι το
όνομα του Θεού δεν εκπροσωπεί τον πατέρα και τη μητέρα σε
οποιαδήποτε έννοια ή μορφή της έννοιας. Ο όρος Θεός
αντιπροσωπεύει την εξέγερση ενάντια στους θεϊκούς γονείς, ως
έναν που προσπαθεί να δοξάσει και να πάρει όλο το φόρο τιμής εις
τον εαυτό του ως ζηλιάρα οντότητα.
Από την αρχή αυτός ο ψευδής Θεός δήλωσε και παρουσίασε
ενώπιον της ανθρωπότητας δύο δέντρα, ένα που ήταν το δέντρο
της ζωής και το άλλο η γνώση και του καλού και του κακού.
Στην πραγματικότητα, δεν μας παρουσιάζει τίποτα, αλλά ένα
ψέμα. Το δέντρο της ζωής είναι η αληθινή κληρονομιά των παιδιών?
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είναι κληρονόμοι της αιώνιας ζωής, επειδή είναι τα αληθινά παιδιά
του πατέρα και της μητέρας.
Αυτό που προσέφερε αυτός ο ψεύτικος Θεός ήταν ένα νέο
Βασίλειο, ένα που δεν ανήκε στον πατέρα και τη μητέρα, ένα που
ζούσε μέσα στην ύπαρξη του θανάτου αιώνια από αυτό που
ονομαζόταν, τη γνώση του καλού και του κακού, την ανάμειξη της
αλήθειας και του λάθους για να δημιουργήσει σύγχυση.
Στη συνέχεια ξεγέλασε την πραγματική τους σπόρους για να
ακολουθήσει το λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα από τα δικά
του για να γίνει ένα ερπετό στη μεταμφίεση.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα είναι παρέχονται στο βιβλίο
Ii αυτής της σειράς.
Θέλω να το σκεφτείς για λίγο.
"η γνώση του καλού και του κακού"
Αυτό θα πρέπει ήδη να ακούγεται γνωστό αν έχετε διαβάσει
αρκετά στενά. Υπήρχαν δύο σπόροι φυτεύονται, ο ένας ήταν ο
καλός σπόρος από τον πατέρα και τη μητέρα μέσω του Χριστού. Το
άλλο ήταν ένα κακό σπόρο που προήλθε από τον εχθρό αντίπαλο
που περιείχε τόσο καλό και το κακό σε συνδυασμό. Ήταν μια
παραπλάνηση, ένα τέχνασμα.
Αυτός ο αντίπαλος προσπαθούσε να σφετεριστεί την αγάπη
σύνδεση του πατέρα και της μητέρας και των παιδιών τους, να
αποφανθεί πάνω από τους δύο σπόρους με το συνδυασμό τους
μαζί για να τους αποπλανήσει μέσα από εσφαλμένη αντίληψη.
55 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Το πρόβλημα είναι, "ο Θεός" δεν είναι ο πατέρας και η μητέρα,
όπως αναφέρεται, στην αρχή, ήταν ο Θεός του καλού και του
κακού. Παρατηρήσετε!
Γένεση 3/22 "Και ο κύριος ο Θεός είπε, Ιδού, ο άνθρωπος έχει
γίνει ως ένας από εμάς, να γνωρίζουν το καλό και το κακό: και
τώρα, μήπως έβαλε εμπρός το χέρι του, και να λάβει επίσης από το
δέντρο της ζωής, και να φάνε, και να ζήσουν για πάντα...”
Αυτό που συνέβη στον κήπο είναι η αληθινή σπόροι ήταν
παρασυρθεί, ξεγέλασε και να απομακρυνθεί από τη δική θεϊκή
κληρονομιά τους να ακολουθήσουν ένα πεσμένο Θεό που φύτεψε
τη δική του λέξη και τα παιδιά του μεταξύ των καλών σπόρων για
να δημιουργήσει μια εσωτερική σύγχυση.
Αυτός ήταν ο Θεός του καλού και του κακού, ο Θεός της
σύγχυσης, ο Θεός του πολέμου, η εκδικητικότητα, η εκδίκηση, η
οργή και η ζήλια, καμία από τις οποίες δεν είναι χαρακτηριστικά ή
καρποί των θεϊκών γονέων.
Όπως δήλωσε ο Χριστός συχνά, από τους καρπούς τους θα
τους γνωρίσετε.
Όταν ο εχθρός φύτεψε το κακό σπόρο του, αυτά δεν θα
μπορούσαν ποτέ να παράγουν καλούς καρπούς. ως εκ τούτου, μας
δόθηκε ένας δείκτης αναγνώρισης για το ποιοι είναι αυτοί οι
ανώμαλοι.
Όπως είπε ο Χριστός, ένα καλό δέντρο δεν μπορεί να παράγει
κακά φρούτα. Έτσι, εάν το δέντρο είναι κακό έτσι επίσης θα είναι
τα φρούτα. Θυμήσου ότι ο καρπός είναι το φινάλε. είναι αυτό που
έχει παραχθεί όταν όλα έχουν ειπωθεί και γίνει.
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Τώρα έχουμε μια σαφέστερη κατανόηση της διττής μεθόδου
αυτής της παραβολής. Η διττή μέθοδος ήταν ότι ο σπόρος είναι
τόσο τα παιδιά του πατέρα και η μητέρα, καθώς και τα παιδιά του
Θεού, δηλαδή ο Σατανάς.
Επίσης, ο σπόρος είναι το μείγμα της θείας λέξης αναμιγνύεται
με μια ψευδή λέξη, δημιουργώντας σύγχυση.
Ο Χριστός μας προειδοποίησε, όχι μόνο θα υπήρχε ψευδής
απόγονος μεγαλώνει μέσα στην αληθινή απογόνους που
εμφανίστηκε πανομοιότυπο σε όλους μας, θα υπήρχε επίσης μια
ανάμειξη της πραγματικής λέξης με την ψευδή λέξη που θα
φαινόταν πανομοιότυπο.
Η Βίβλος δεν είναι η λέξη. Είναι Βαβέλ? μια λέξη που
αντιπροσωπεύει τη σύγχυση. Η Βίβλος είναι η ανάμειξη και της
αλήθειας και του λάθους μαζί με τη δική του αποδοχή ως την αρχή
του καλού και του κακού. Είναι η γενεαλογία της οικογένειας ή
δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού.
Αυτό είναι αυτό που μας ξεγέλασε για να αποδεχθεί ως η λέξη
στην αντικατάσταση για τον πατέρα και τη μητέρα που ήταν
κωδικοποιημένα μέσα στους πραγματικούς σπόρους.
Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να πάρετε ολόκληρη τη Βίβλο ως
τη λέξη, επειδή έχει δένεται με δηλητήριο σε κάθε γωνία? είναι ένα
μείγμα από καλό και κακό. Αν το πιείτε όλα θα χαθούν, και να μην
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο δέντρο της ζωής. Αυτό ήταν
το κόλπο.
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Η Βίβλος δημιουργήθηκε για να σε ξεγελάσει και να σε
εξαπατήσει να ακολουθήσεις έναν ψεύτικο θεό με το πρόσχημα του
αληθινού πατέρα και της μητέρας.
Έτσι, δήλωσε, «θα πρέπει δικαίως να διαιρέσει το λόγο της
αλήθειας, καθώς και να αποδείξει όλα τα πράγματα και να κρατήσει
γρήγορα σε αυτό που είναι καλό». Δεν λέει να τα δεχτούμε όλα.
Μας αποκαλύπτει στο πλαίσιο ότι πρέπει να επιδιώξει επιμελώς
τον κώδικα χρησιμοποιώντας το κλειδί, έτσι ώστε να μπορούμε να
κατανοήσουμε το μυστήριο, το οποίο δόθηκε για να βεβαιωθείτε ότι
το κακό αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Αν και βλέποντας ότι δεν
μπορούσαν να δουν, αν και ακρόαση δεν μπορούσαν να ακούσουν.
Ο Ιησούς μίλησε στους οπαδούς του Θεού της Παλαιάς
Διαθήκης, αυτοί ήταν οι ιερείς ναών, και αυτοί ήταν οι φύλακες του
νόμου. Αυτοί ήταν οι πιστοί οπαδοί του παλαιού τρόπου, ο τρόπος
της δουλείας και της σύγχυσης.
Αλλά τι τους είπε ο Χριστός;
John 8/40-45 "Αλλά τώρα ye επιδιώκουν να με σκοτώσει, ένας
άνθρωπος που hath σας είπε την αλήθεια, η οποία έχω ακούσει για
τον πατέρα... Κάνε τις πράξεις του πατέρα σου. Στη συνέχεια, είπε
ότι σε αυτόν, δεν θα γεννηθεί από την πορνεία? έχουμε έναν
πατέρα, ακόμα και τον Θεό.
Ο Ιησούς είπε σε αυτούς, αν (σας) ο Θεός ήταν (μου) πατέρα,
υμείς θα με αγάπη: για προχώρησα εμπρός και ήρθε από τον
πατέρα? ούτε εγώ ήρθα, αλλά με έστειλε. Γιατί δεν καταλαβαίνεις
την ομιλία μου, ακόμα και επειδή δεν μπορείς να ακούσεις το λόγο
μου? (Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ψευδείς σπόροι δεν
είναι κωδικοποιημένα με το πραγματικό πνεύμα ή το κλειδί
κρυπτογράφησης επικοινωνίας.)
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Είσαι ο πατέρας σου ο διάβολος, και οι πόθοι του πατέρα σου
θα κάνουν.
Ήταν ένας δολοφόνος από την αρχή, και η κατοικία όχι στην
αλήθεια, επειδή δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε τον. Όταν σοφίαν
ένα ψέμα, σοφίαν από το δικό του: γιατί είναι ψεύτης, και ο
πατέρας του. Και επειδή σου λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύεις.”
Ο Χριστός δεν τραβούσε γροθιές, τους έλεγε ότι ο Θεός που
υπηρέτησαν δεν ήταν ο πατέρας αλλά ο Σατανάς. Μπορεί να είναι
πιο ξεκάθαρο;
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι ο Ιησούς
μιλούσε στους αρχιερέας της ημέρας του, τη θρησκευτική δύναμη,
και αποκάλυψε σε αυτούς, όπως κάνω τώρα, ότι ο πατέρας του δεν
ήταν ο Θεός αυτών των ιερέων, των οποίων οι ιερείς
ακολούθησαν , ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τους ήταν ο
Σατανάς ο διάβολος.
Μπορεί αυτό να αποδειχθεί;
Εύκολα απλά Κοίτα τα φρούτα.
Ο Ιησούς είπε ότι θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς τους.
Ειπώθηκε, ότι ο Σατανάς ήταν ο Θεός των πυρομαχικών, ο Θεός
των δυνάμεων. Ο Σατανάς είναι ο Θεός του πολέμου. Ο Σατανάς
είναι ο Θεός της οργής, της ζήλιας και της δυσαρμονίας. Αυτοί είναι
οι καρποί του σκότους.
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Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης διακήρυξε ότι ήταν ζηλιάρης,
οργισμένος, εκδικητικός και εκδικητικός Θεός συνωμοτεί εναντίον
των εχθρών του.
Αυτά δεν είναι τώρα ούτε έχουν ποτέ οι καρποί του πνεύματος.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν χρειάζεται να ζηλεύουν, δεν
επιδιώκουν τη λατρεία μας επιδιώκουν την αγάπη μας ως παιδιά
τους, όχι τους υπηρέτες και τους αγρότες τους.
Αγαπούν βαθιά τα παιδιά τους. Μόνο μια ξένη ψευδή οντότητα
θα επιδιώξει τη λατρεία και θα δημιουργήσει τους σκλάβους και θα
φέρει τους άνδρες και τις γυναίκες στη δουλεία, όπως και ο Θεός
της Παλαιάς Διαθήκης.
Θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς τους.!
Τώρα μερικοί θα πουν, ότι αυτός ο Θεός έφερε εμπρός τις
εντολές και δίδαξε την αγάπη και τις αρχές, και αυτό ήταν καλό,
έτσι πώς μπορείτε να πείτε ότι ήταν ένας ψευδής Θεός;
Ναι, υπήρχαν καλά πράγματα που αυτός ο Θεός και τα παιδιά
του έφερε εμπρός, και ο Χριστός καθιέρωσε πάντα κάθε καλό
πράγμα που μίλησε πρέπει να τηρούνται, αλλά κάθε ψέμα πρέπει
να αποκαλυφθεί και να αφαιρεθεί.
Θυμηθείτε ένας σπόρος μπορεί να αυξηθεί σε ένα θαυμάσιο
δέντρο, αλλά εάν το δέντρο είναι διεφθαρμένο έτσι επίσης είναι ο
σπόρος. Και η αποκάλυψη αυτού του σπόρου αποκάλυψε, ότι
αυτός ο σφετεριστής είναι ο Θεός του Δύο Καλό και κακό. Το κακό
αυτοί χρησιμοποιούν πάντα καλό ως ένα τέχνασμα για να
ακολουθήσει το κακό τους, χρησιμοποιώντας σύγχυση για να
συγχέουμε την ψυχή, και εξακολουθεί να συνεχίζεται σήμερα.
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Οι άνθρωποι έχουν από καιρό πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός
ήρθε εδώ για να μας σώσει, αλλά ποτέ δεν ζητούν, να μας σώσει
από ό, τι ή ποιον; Γιατί υπάρχει ανάγκη για έναν Σωτήρα; Ποιος
μας καταδίκασε στην πρώτη θέση ότι πρέπει να σωθούμε;
Ο πατέρας και η μητέρα της
καταδικάσουν ποτέ τα παιδιά τους;

άνευ

όρων

αγάπης

θα

Θυμηθείτε ο ήρωας έρχεται για να μας σώσει από το κακό,
αυτό είναι που σώζονται ή προστατεύονται μέσα. Αν η λεγόμενη
ήρωας είναι αυτός που πρέπει να σωθεί από, τότε ο ήρωας είναι
πραγματικά το κακό και δεν είναι καλοπροαίρετη ή καλή μητρική,
αλλά κακόβουλο κακό σφετεριστής.
Με βάση πολλές θρησκευτικές διδασκαλίες, σπάσαμε το νόμο
του Θεού και τότε ήμασταν καταδικασμένοι σε θάνατο, αλλά για
κάποιο λόγο αποφάσισε να στείλει τον μοναδικό του γιο για να μας
δώσει μια αναστολή ενός νόμου που παραβίασε, wherewith μας
είχε καταδικάσει.
Αυτό δεν είναι παρά σύγχυση. Ο Θεός εδώ δρα ως ο κακός και
ο ήρωας από τον οποίο πρέπει να σωθούμε.
Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν ο πατέρας και η
μητέρα, ήταν μια ψευδής οντότητα που ήρθε εδώ για να σπείρει
ένα κακό σπόρο μεταξύ των καλών σπόρων, συμπεριλαμβανομένης
της σπορά ο ίδιος μέσα στους σπόρους, επίσης, ως ψευδή Χριστό
και μια ψευδή πατέρα και τη μητέρα υπό την ψευδαίσθηση ότι είναι
ένα εξωτερικό Θεό όχι εσωτερικός γονιός.
Έφερε εμπρός τα παιδιά του για να ζήσουν μεταξύ των
παιδιών του πατέρα και της μητέρας και όλοι φάνηκαν να είναι το
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ίδιο στην επιφάνεια μέχρι την ταυτότητά τους θα μπορούσε να
αποκαλυφθεί.
Αυτός ο Θεός Εθεάθη συνεχώς να μιλάει με τους ανθρώπους,
Ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους, περπατώντας πέρα δώθε
ανάμεσα στους ανθρώπους. Αναφέρει ακόμη, ότι ο Μωυσής ήταν ο
μεγαλύτερος προφήτης που έζησε ποτέ γιατί μίλησε με τον Θεό
πρόσωπο με πρόσωπο.
Ωστόσο, ο Ιησούς δεν συμφωνεί. Είπε ότι κανένας άνθρωπος
δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα, άκουσε τη φωνή του ή κοίταξε το
σχήμα του. Αυτό ήταν σε άμεση διάψευση των λέξεων που
διαβάσαμε στην Παλαιά Διαθήκη.
Μας είπαν ότι ο εχθρός θα φυτέψει μια ψευδή λέξη ακριβώς
δίπλα στην αληθινή λέξη. Και θα ήταν αναμεμειγμένο εντελώς να
δημιουργήσει σύγχυση, όπως είναι τόσο καλό και το κακό. Και αν
δεν χρησιμοποιούσατε το κλειδί κώδικα, δεν θα ήταν σε θέση να
αποκρυπτογραφήσει τη διαφορά.
Το κλειδί κώδικα είναι η σύνδεση DNA/RNA με τον πατέρα και
τη μητέρα, και είναι μέσα σε μας. Ωστόσο, αν ψάχνουμε εξωτερικά,
είτε σε ένα νόμο, τη διδασκαλία ή τη γραφή, ή ακόμη και σε ένα
ψεύτικο Θεό, τότε θα γίνει αποσυνδεθεί, αν δεν συμμορφώνονται
με ό, τι είναι κωδικοποιημένο μέσα μας.
Είναι ακριβώς όπως αν ακούτε ένα ραδιοφωνικό κανάλι και
στη συνέχεια να αλλάξετε το κανάλι, τότε η προσοχή σας είναι σε
μια άλλη συχνότητα, και η αρχική συχνότητα δεν είναι πλέον
συνδεδεμένη με την επίγνωση σας. Έτσι, θα μπορούσε να λαμβάνει
τη λανθασμένη συχνότητα υπό την πρόφαση ότι είναι το σωστό
σήμα.
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Εάν η Word μπορεί να είναι τόσο καλό και το κακό, ώστε
επίσης να το σπόρο της ανθρωπότητας που είχε αρχικά φυτευτεί
επίσης να είναι τόσο καλό και το κακό. Αυτή η αποκάλυψη είναι να
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, ότι ένας ψεύτικος σπόρος, ή
ψευδή παιδιά φυτεύτηκαν μεταξύ της ανθρωπότητας, όπως τα
ζιζάνια μεταξύ του σιταριού, ακριβώς όπως η ψευδής λέξη
φυτεύτηκε δίπλα στην αληθινή προφορική γραφή μέσα στην Αγία
Γραφή για να δημιουργήσει σύγχυση, Βαβέλ/Αγία Γραφή.
Είστε αρχίζουν να πάρει το μήνυμα, δεν είναι ο καθένας που
βλέπουμε είναι του πατέρα και της μητέρας, ακριβώς όπως δεν
είναι τα πάντα στη Βίβλο είναι η αληθινή λέξη, είναι αναμεμειγμένο
με το ψέμα!
Και το ίδιο ακολουθεί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν
στο σπόρο-φέρουσα γονέα τους γνωστή ως Εωσφόρος, καθώς και
ο Σατανάς ο διάβολος ή ο άρχων αυτού του σύμπαντος.
Θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς τους!
Υπάρχουν άνθρωποι που περπατούν ανάμεσά μας αυτή τη
στιγμή που δεν είναι σαν τον αληθινό σπόρο, δεν είναι από τον
πατέρα και τη μητέρα, ούτε μπορούν να είναι. Δεν έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά, τις ίδιες ιδιότητες, και το ίδιο μυαλό. Είναι τα
παιδιά του Θεού/Σατανά.
Τώρα τι συμβαίνει όταν κάποιος δεν αφαιρεί τα ζιζάνια στον
κήπο τους, και τους επιτρέπει να αυξηθούν μέχρι τη συγκομιδή;
Καλά οποιαδήποτε Gardner καταλαβαίνει, ότι εάν δεν αφαιρείτε τα
ζιζάνια θα αναλάβουν τον κήπο, και στη συγκομιδή δεν θα είστε σε
θέση ακόμη και να αναγνωρίσετε τις αληθινές εγκαταστάσεις.
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Αυτό αποκαλύπτεται στην παραβολή της Συκιάς. Τα σύκα είναι
τα αληθινά παιδιά, αλλά τα φύλλα που καλύπτουν το δέντρο είναι
τα παιδιά του Σατανά. Όταν μια συκιά πλησιάζει τη συγκομιδή, το
μόνο που μπορεί κανείς να δει είναι τα φύλλα που καλύπτουν τα
πάντα, δεν μπορείτε να δείτε ακόμη και τα σύκα, και μπορεί ακόμη
και να αναρωτιούνται αν υπάρχουν καθόλου σύκα εκεί;
Mark 13/28 "Τώρα μάθετε μια παραβολή του δέντρου Συκιάς?
Όταν υποκατάστημα της είναι ακόμη προσφορά, και να θέσει
εμπρός φύλλα, υμείς γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι είναι κοντά:”
Το
υποκατάστημα
αντιπροσωπεύει
μια
οικογενειακή
γενεαλογία, η ρίζα της οικογένειας. Όταν αποκαλύπτει ότι είναι
ακόμη προσφορά, αυτό αντιπροσωπεύει το δέντρο είναι γεμάτη
από σφρίγος, που σημαίνει αφθονία του έτοιμο για καταπληκτική
ανάπτυξη.
Όταν μιλάει για την τοποθέτηση εμπρός φύλλα, αυτό
αντιπροσωπεύει τη φυλή, συγγενής από την Ελληνική πηγή λέξη
Φιλē, που γίνεται phyllon, και αυτό σημαίνει ότι οι απόγονοι μιας
γενεαλογίας.
Έτσι, ο κλάδος είναι η αρχή της πραγματικής γενεαλογίας που
θα παράγει τα σύκα ή τα φρούτα του δέντρου, αλλά τα φύλλα του
είναι τα ζιζάνια αναμειγνύονται μέσα που τώρα καλύπτουν πάνω
από τα φρούτα.
Αυτή η απλή παραβολή αναφέρεται στα παιδιά του Σατανά,
όπως τους σπόρους του, τα οποία τώρα θεωρούνται ως τα φύλλα
του δέντρου που καλύπτει πάνω από τα σύκα, ή τα παιδιά της
συγκομιδής.
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Θυμηθείτε πότε τα ζιζάνια
αναλάβουν ολόκληρο τον κήπο.

μπορούν

να

αυξηθούν,

θα

Όταν αναφέρει, το καλοκαίρι είναι κοντά, αυτό αναφέρεται
στη θερμότητα»Theros", εκπροσωπώντας τη θερμότητα που
εμφανίστηκε, αυτό είναι όταν τα πράγματα είναι έτοιμα να πάρει
πολύ άσχημα και άσχημο.
Αυτό είναι αποκαλυπτικό το χρόνο πριν από τη συγκομιδή, ή
το καλοκαίρι πριν από την πτώση, όταν τα παιδιά του Σατανά θα
κορεσμένο ολόκληρο τον κόσμο που καλύπτει πάνω από τα
πραγματικά παιδιά του πατέρα και της μητέρας, καθώς θα είναι
μόλις και μετά βίας να αναγνωριστεί.
Τώρα ξέρετε τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε σε αυτούς τους
ανθρώπους, ότι δεν ήταν παιδιά του πατέρα ήταν παιδιά του
Σατανά.
Αυτό δεν ήταν μια μεταφορά, αυτό δεν αντιπροσώπευε? στον
τύπο. Σήμαινε ότι ήταν κατεξοχήν παιδιά που δημιουργήθηκαν και
γεννούνται από τον Σατανά, σε κάποια δημιουργία DNA, αλλά
αλληλένδετα μέσα στην ανθρωπότητα χρησιμοποιώντας το ίδιο
ανθρώπινο σύμπλεγμα DNA/RNA για να αναπαραχθούν μεταξύ
όλων μας.
Μπαίνουν σε κάθε φυλή, θρήσκευμα και χρώμα. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη ομάδα ή άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που
εκπροσωπούν ποιοι είναι, είναι όλα δίπλα-δίπλα σε κάθε ένα από
εμάς, που εμφανίζονται όπως κάνουμε, αλλά τα φρούτα τους είναι
το σκοτάδι, και ο μόνος τρόπος που θα είναι σε θέση να πει τη
διαφορά είναι ότι θα τους γνωρίζουν από τους καρπούς τους...
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Δεν εννοώ όταν οι άνθρωποι γλιστρούν και κάνουν λάθη. Δεν
εννοώ όταν οι άνθρωποι πέφτουν. Θέλω να πω ολόκληρο το
πακέτο τους είναι δεμένη με το κακό στον πυρήνα. Υπάρχει μεγάλη
διαφορά. Και μπορούν εύκολα να εντοπιστούν μέσω της
εσωτερικής σύνδεσης που έχουμε με τον πατέρα και τη μητέρα.
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή,
ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράοτητα και εγκράτεια, που οδηγεί στη
ζωή.
Οι κακοί αυτοί δεν δείχνουν αυτά τα φρούτα στον πυρήνα
τους είναι, μπορούν να παράγουν μια πρόσοψη ή ψεύτικο αυτό
κατά καιρούς, αλλά δεν θα προέλθει από τον πυρήνα σπόρου τους
είναι.
Μόνο τα παιδιά του πατέρα, ακόμη και σε αδυναμία και
σκοντάψει μπορεί να παράγει αυτά τα φρούτα στον πυρήνα της
ύπαρξής τους, τους Έδρα της ψυχής, ηIr Δέντρο της ζωής!
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Κεφάλαιο (5)-ξετυλίγοντας το αίνιγμα!
Αυτό το βιβλίο μπορεί να γίνει η σημαντικότερη αποκάλυψη
που έχετε διαβάσει πάντα στη ζωή σας ή μπορεί να γίνει δηλητήριο
στο μυαλό ανάλογα με την κωδικοποίηση σας.
Αυτό που πρόκειται να διαλυθούν μέσα στο μυαλό σας είναι
χωρίς αμφιβολία ένα εκπληκτικό μήνυμα ελπίδας μεγαλύτερη από
ό, τι θα μπορούσατε να έχετε ποτέ φανταστεί και όμως μεγάλο
σεβασμό και επιμέλεια απαιτείται για να κάνουν χρήση αυτής της
γνώσης.
Όταν επιστρέψουμε στη γνώση του σπόρου, αρχίζουμε να
ξετυλίγουμε τα αρχαία κείμενα με τέτοιο τρόπο που θα παρουσιάσει
έναν κώδικα, ο οποίος θα ανοίξει τα μάτια σας για να δει και τα
αυτιά σας για να ακούσει, ένας κώδικας που εμφυτεύθηκε μέσα στο
πνευματικό DNA μας. Ένας κώδικας τόσο θαυμάσιος, τόσο
Υπέροχος, τόσο φανταστικός που θα φαίνεται τόσο προφανής όσο
ο ήλιος στον απογευματινό ουρανό.
Το ίδιο το σώμα είναι μόνο ένα κέλυφος, ένα κέλυφος που
καλύπτει την αλήθεια για σένα και για μένα. Αυτή η κάλυψη ή
μεταμφίεση, μάσκα αν θέλετε, αλλάζει την αντίληψή μας για το τι
πραγματικά είμαστε στα πιο υπέροχα επίπεδα της δημιουργίας, που
έχει μέχρι τώρα κρυμμένο πίσω από το πέπλο.
Όταν κοιτάμε το σώμα μας, οι περισσότεροι αδυνατούν να
συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι τίποτα, αλλά ένα κουκούλι που
καλύπτει κάτι μέσα, που είναι κρυμμένο. Τα ανθρώπινα σώματά
μας είναι ένα κέλυφος ή ένα κουκούλι για την ψυχή-ένα ναό.
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Ο όρος ψυχή έχει μια ποικιλία των εννοιών. Ωστόσο, οι δύο
πιο πιστοί όροι από την αρχαία ελληνική είναι Psuche, και πνεῦμα.
Και οι δύο όροι αντιπροσωπεύουν την αναπνοή μέσα όπως στον
τύπο αέρας, που είναι σε είδος, πνεύμα.
Όταν ακούμε τον όρο, Άγιο Πνεύμα, προέρχεται από τη λέξη,
Haggion πνεῦμα, ή το θεϊκό άνεμο ή την αναπνοή του πατέρα.
Από την αρχαία εβραϊκή, ο όρος Soul έχει και πάλι μια ποικιλία
από σημασίες. Οι δύο στενότεροι σχετικοί όροι που αποκαλύπτουν
το προοριζόμενο μήνυμά του είναι, Nephesh και N'shamah.
Nephesh αντιπροσωπεύει μια αναπνευστική συσκευή ή πλάσμα?
όπως ένα ζώο ή άνθρωπος, και N'shamah αντιπροσωπεύει την
αναπνοή της ίδιας της ζωής, ή πνεύμα θεϊκό άνεμο.
Όπως έχουμε αρχίσει να αντιλαμβάνονται, οι όροι τόσο από
την ελληνική και την εβραϊκή είναι δωρεάν. Και οι δύο γλώσσες
αποκαλύπτουν το πραγματικό νόημα. Η ψυχή είναι το πνεύμα μέσα
στο πλάσμα ως αναγνωριστεί ως μια ανάσα αέρα.
Έτσι, κατά μία έννοια, το ανθρώπινο σώμα είναι από τη σκόνη
ή το έδαφος της γης, και η ψυχή είναι του αέρα, ή τον ουρανό.
Μάθαμε ότι ο Χριστός ήταν και είναι το φως των ανδρών/της
ανθρωπότητας, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί σπόροι της σπορέας,
από τον πατέρα και τη μητέρα.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε, όταν θεωρούμε τον
νυχτερινό
ουρανό,
βλέπουμε
δισεκατομμύρια
πάνω
σε
δισεκατομμύρια αστέρια που ανάβουν και αποκαλύπτουν τη
μεγαλειότητά τους και τη φωτεινότητα. Αυτά τα άστρα είναι ήλιοι.
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Συχνά ο Χριστός αποκαλύπτεται να είναι ο ήλιος του πατέρα.
Αυτό που είμαστε μάρτυρες είναι ένα παράλληλο σε ό, τι είμαστε
κατασκευασμένα από το επίπεδο του πνεύματος. Είμαστε σε ήλιους
τύπου. Οι ήλιοι είναι εξαιρετικά ελαφριοί. Επομένως, ο όρος ήλιος
μπορεί να μεταφερθεί στο όνομα ψυχή ή Sol.
Υπάρχουν δύο τύποι ήλιων, ο αληθινός Χριστός και οι αδελφοί
και οι αδελφές του, και ο πεσμένος Χριστός ή ο Αντίχριστος, και τα
παιδιά του. Φυσική μας Τοπικό ο ήλιος είναι ο Αντίχριστος.
Περισσότερα για αυτό αργότερα...
Και έτσι, ανακαλύπτουμε έναν κρυμμένο κώδικα μέσα μας. Ο
όρος ψυχή είναι μια ασαφής αναφορά στον όρο Sol, η οποία είναι
λατινικά για τον ήλιο.
Ο Χριστός είναι γνωστός ως ο ήλιος/ψυχή της δικαιοσύνης, και
είμαστε ο αδελφός Κυρ/ψυχές αυτής της ίδιας δόξας.
Ρωμαίους 8/18 "Γιατί πιστεύω ότι τα βάσανα του παρόντος
χρόνου δεν είναι άξια να συγκρίνονται με τη δόξα που πρέπει να
αποκαλυφθούν Στις ΗΠΑ.”
Αυτή είναι μια δυναμική αλήθεια!
Τα βάσανά μας είναι ένας φωτισμός που είμαστε δεσμευμένοι
στο θάνατο. Η δόξα είναι η αποκάλυψη ότι η αιώνια ζωή είναι ήδη
μέσα μας επεκταθεί από πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου,
αλλά πρέπει να εκτεθεί. Αυτή η αποκάλυψη έρχεται μέσω του
καρπού που βαρύνει σε εύθετο περίοδο.
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Τώρα πηγαίνοντας πίσω στο σπόρο, αρχίζουμε να μαθαίνουν
το μυστήριο του ποιοι είναι τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας
πραγματικά είναι.
Είναι ο φυτεμένος σπόρος του πατέρα και της μητέρας μέσω
του πρωτότοκου Χριστού, αλλά το ανθρώπινο σώμα είναι απλά μια
κάλυψη, ένα κουκούλι, μια διεφθαρμένη δημιουργία.
Αυτή η κάλυψη είναι αυτό που οι επιστήμονες μπορούν να
αποκαλέσουν το τρισδιάστατο θέμα κόσμους. Το ίδιο το σώμα δεν
είναι το φως, είναι αυτό που είναι κωδικοποιημένο μέσα στο σώμα,
το φως μέσα, το μυστήριο της ζωής αιώνια.
Μέσα στο σώμα είναι το φως του πατέρα και της μητέρας, η
ουσία του, το DNA του, η δόξα του. Αλλά είναι σε πολύ πρώιμο
στάδιο της ανάπτυξης, κάπως παρόμοια με προνύμφες, η οποία
είναι η πρόσφατα εκκολαφθεί, φτερωτή, συχνά σκουλήκι μορφή
πολλών εντόμων πριν από τη μεταμόρφωση.
Όπως όταν το κουκούλι πεθαίνει και από μέσα έρχεται
εκκολαφθεί, μια όμορφη πεταλούδα.
Τα πραγματικά παιδιά είναι όλα περνάει αυτό που ονομάζεται,
μια Μεταμόρφωση, ή αλλαγή όπου εξωτερικό κέλυφος μας είναι
στη διαδικασία του θανάτου, έτσι ώστε το εσωτερικό μπορεί να
σχηματιστεί και να γίνει αυτό το ένδοξο ον.
Κατά μία έννοια, μεταμορφώνουμε από έναν άνθρωπο σε ένα
πνεύμα που θα έχει μια προσωπική ταυτότητα διαχωρισμένη από
τους άλλους σπόρους. αλλά ακόμα μέρος του συνόλου.
Αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη, ότι η μορφή που έχουμε
καλέσει, ανθρώπινη της τρίτης διάστασης σφαίρα δημιουργήθηκε
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μέσω της διαφθοράς, αλλά αυτό που είναι μέσα δημιουργήθηκε
μέσω της διαφθοράς.
Τι σημαίνει αυτό είναι, το εξωτερικό είναι πάντα σε κατάσταση
αποσύνθεσης ή θανάτου, το εσωτερικό είναι σε κατάσταση να γίνει,
ή συνειδητοποιώντας ότι είναι αιώνια. Ως εκ τούτου, το εξωτερικό
κουκούλι πρέπει να πεθάνει πριν από την εσωτερική δόξα μπορεί
να «αυξήσει» και να ζήσουν.
Παρ ' όλα αυτά, ως άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιόμαστε,
πεθαίνουμε, επειδή το κοντέινερ που μας περιβάλλει είναι ο
θάνατος. Αυτή είναι μια διαδικασία προς την απόλυτη ελευθερία
μας και αιώνια ζωή. Ο σπόρος πρέπει πρώτα να πεθάνει πριν το
πνεύμα μέσα μπορεί πραγματικά να ζήσει.
Όλοι πρέπει να περάσουν από αυτή την αλλαγή, όπως στο
είδος ενός παιδιού που αρχίζει ως σπόρος που συνδέονται με ένα
αυγό? πρέπει να σχηματιστεί σε ένα ον. Αυτό το ον είναι το
κουκούλι για κάτι μέσα που χρειάζεται αυτή η διαδικασία για να
αναζωογονήσει τη ζωή από το θάνατο.
Όταν αρχίσετε να καταλαβαίνετε το μυστήριο του σπόρου,
αρχίζετε να καταλαβαίνετε το μυστήριο των κομιστή σπόρων, ο
πατέρας και η μητέρα μέσω πρωτότοκος τους, η λέξη.
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Κεφάλαιο (6)-οι θεϊκοί γονείς μας!
Είμαστε το θαυματουργό απόγονο του δημιουργού, του
πατέρα και της μητέρας. Ως εκ τούτου, ο Ιησούς προσδιόρισε αυτή
τη δύναμη ως πατέρας του. Τα χαμένα κείμενα αποκαλύπτουν ότι
επίσης αναγνώρισε αυτή τη δύναμη ως μητέρα του. Ο όρος
πατέρας και μητέρα φωτίζει την Ένωσή μας, για να μας βοηθήσει
να προσδιορίσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας μαζί τους.
1 Ιωάννης 3/2 "Ιδού, τι είδους αγάπη ο πατέρας hath
παραχώρησε πάνω μας, ότι θα πρέπει να ονομάζεται τα παιδιά του
πατέρα: ως εκ τούτου, ο κόσμος μας ξέρει όχι, γιατί δεν τον ήξερε.
Αγαπημένη Τώρα είμαστε τα παιδιά του πατέρα, και δεν
έχει ακόμη εμφανιστεί αυτό που θα είμαστε: αλλά γνωρίζουμε ότι,
όταν ο Χριστός θα εμφανιστεί, θα είμαστε σαν κι αυτόν.; γιατί
θα τον δούμε όπως είναι.”
Αναγνωρίζουμε παραπάνω, τον μετασχηματισμό που περνάμε
τώρα, αλλά δεν βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, και έτσι
είμαστε στη μέση της αλλαγής, δηλαδή της μεταμόρφωσης.
Γνωρίζουμε όμως ότι όταν το φως του Χριστού αποκαλυφθεί
μέσα μας, θα «γίνουμε» σαν τον Χριστό, γιατί είμαστε επίσης γιοι
και κόρες, κοινοί κληρονόμοι. Και θα τον δούμε όπως είναι
πραγματικά, γιατί θα γίνουμε σαν κι αυτόν.
Γιατί γνωρίζουμε τώρα ότι οι αληθινοί σπόροι είναι από τον
κομιστή σπόρων, ο οποίος είναι ο Χριστός, αλλά μόλις γεννηθεί στη
ζωή, τότε θα υιοθετηθεί ως τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας
ως συν-κληρονόμοι του Χριστού και των κληρονόμους των γονέων
του. Και με τη σειρά τους πραγματικούς σπόρους δεν γίνονται τα
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παιδιά του Χριστού, όπως ο κομιστής σπόρων, αλλά μετατράπηκε
σε αδελφούς και τις αδελφές του.
Έτσι, είμαστε ήδη τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας μόλις
η μεταμόρφωση έχει αρχίσει, αν είναι έτσι ότι ο σπόρος πνεύμα του
πατέρα και της μητέρας κατοικεί μέσα μας μέσω του Χριστού.
Θυμηθείτε, υπήρχαν δύο σπόροι φυτεύονται, ένα από τον
πατέρα και τη μητέρα που προέρχονται από το Χριστό, και ένα από
τους θεούς του καλού και του κακού.
Πώς μπορούμε να πούμε τη διαφορά; Πώς καταλαβαίνουμε
την αντίθεση των δύο; Υπάρχει ένα κλειδί που δίνεται για να
καταλάβει.
Πριν μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι, οι πραγματικοί
σπόροι είναι, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τον πατέρα και τη
μητέρα.
Μας έχουν πει ψέματα από την αρχή του χρόνου. μας έχουν
πει ή μας έχουν δώσει οδηγίες ότι ο πατέρας και η μητέρα είναι
ένας Θεός που απαιτεί λατρεία και υπακοή, ότι είμαστε απλά
αγρότες και υπηρέτες σε ένα Βασίλειο όπου δίνουμε τη λατρεία μας
και υπακοή σε αυτόν τον Θεό.
Μας είπαν ότι αυτός ο Θεός είναι ζηλιάρης, θυμωμένος και
γεμάτος οργή. Και την ίδια στιγμή, έχουμε οδηγίες ότι είναι επίσης
αγαπώντας, ελεήμων και ένα είδος Θεού.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις δύο ξεχωριστά
χαρακτηριστικά ζωής και θανάτου και να τα συνδυάσεις σε ένα. Ο
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πατέρας και η μητέρα που ρέει άνευ όρων αγάπη δεν μπορεί να
παραβιαστεί από την οργή, τη ζήλια και το μίσος.
Ο Θεός του παλαιού αποκάλυψε ποιοι ήταν πραγματικά από
τους καρπούς τους. Ο πατέρας δεν μπορεί να πει ψέματα, ο
πατέρας δεν μπορεί να μπει στον πειρασμό από το κακό ούτε ο
πατέρας θα χρησιμοποιήσει ποτέ το κακό για οποιοδήποτε λόγο. Αν
το κακό δεν είναι του καρπού του πνεύματος του πατέρα και της
μητέρας, και είναι μέρος του λάθους, τότε πώς θα μπορούσε ο
πατέρας και η μητέρα, η οποία δεν είναι μέρος του κακού,
χρησιμοποιούν το κακό; Δεν είναι δυνατόν.
Ωστόσο, ο Θεός των αρχαίων αποκάλυψεΗσαΐας 45/7 "Διαμορφώνω το φως, και δημιουργώ το σκοτάδι:
κάνω ειρήνη, και να δημιουργήσει το κακό: Εγώ ο κύριος κάνει
όλα αυτά τα πράγματα.”
Λοιπόν, προφανώς, ο Θεός του δέντρου της γνώσης του
καλού και του κακού θα γίνει αυτή η διττή φύση.
Ο αληθινός πατέρας και η μητέρα δεν μπορούν να
συμβιβαστούν με αυτή τη διαβολική, διπλή, διεστραμμένη
φύση. Δεν είναι δυνατόν.
Όταν αρχίζουμε να μαθαίνουμε την αλήθεια για αυτή τη θεϊκή
σύνδεση, εκείνοι του πατέρα και της μητέρας αρχίζουν να
συνειδητοποιούν ότι είμαστε σπόροι/παιδιά που τρέφονται και
τρέφονται από τους θεϊκούς γονείς μας.
Αυτή είναι η πραγματική μας σύνδεση. Και μόλις κατανοήσεις
αυτή την αλήθεια, θα καταλάβεις για πάντα το μυστήριο της
αιώνιας ζωής.
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Η σύνδεση μεταξύ του Σπορέας και του σπόρου είναι μια άνευ
όρων αγάπη. Ως Gardner, τείνουμε στους σπόρους και έπειτα στις
εγκαταστάσεις δεδομένου ότι ωριμάζουν έτσι ώστε μπορούν να
παραγάγουν τα φρούτα. Δεν απαιτούμε υποταγή, ούτε ασκούμε
εξουσία πάνω σε αυτούς τους αθώους απογόνους. Εμείς απλά
γαλουχήσει και τις ζωοτροφές τους, ενώ η αποδοχή της
διαδικασίας.
Η σύνδεσή μας με τον πατέρα και τη μητέρα είναι ένα από τα
απόλυτα σχέδια. Είμαστε εδώ για να γίνουμε σαν αυτούς. Είμαστε
εδώ για να αναπτυχθούν μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται
θάνατος και αναγέννηση.
Η σύνδεσή μας με τον πατέρα και τη μητέρα είναι ότι
είμαστε τα παιδιά τους, όχι οι υπηρέτες τους.
Κάθε ένας από εμάς πρέπει να περάσει από τη δίκη της φωτιάς
του σκότους του θανάτου για να εισέλθει στη ζωή. Είναι μια
διαδικασία. Οι άνεμοι, οι βροχές και οι θύελλες που περνάμε μαζί
με τα παράσιτα, τα ζωύφια και άλλα πλάσματα είναι μέρος της
διαδικασίας για να μας ενισχύσουν, για να μας δώσουν τη
σαφήνεια και τη γνώση που οδηγεί στη σοφία.
Ο πατέρας και η μητέρα έχουν μια βαθιά πιστή αγάπη για κάθε
ένα από τα παιδιά τους. Και αυτή η αγάπη είναι άνευ όρων.
Όταν τείνουμε στα εργοστάσιά μας ακολουθούμε ορισμένα
πρωτόκολλα για να δώσουμε σε κάθε μια από τις εγκαταστάσεις
μας την καλύτερη πιθανότητα για τη ζωή. Δεν απαιτούμε λατρεία
οποιουδήποτε είδους.
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Ωστόσο, αυτό που κάνουμε επιθυμία είναι ότι το φυτό παράγει
καρπούς, όπως είναι η φύση του. Εάν δεν υπάρχει κανένα φρούτο
το φυτό είναι τότε άχρηστο, αλλά ο σπόρος πνεύμα/ψυχή είναι
ακόμα αιώνια.
Όλες οι ενδείξεις λατρείας που γράφτηκαν στη Βίβλο
προβλήθηκαν από τους πεσόντες που έφεραν σε μας τη
αλλοιωμένη λέξη, επειδή, απαιτούν υποταγή και λατρεία ως μία
γεμάτη με υπερηφάνεια και εγωισμό.
Κανονική αγάπη καλοί γονείς ποτέ δεν απαιτούν λατρεία από
τα παιδιά τους. Ποτέ δεν απειλούν τα παιδιά τους με φρικτές
πράξεις τιμωρίας για να καταστρέψουν τα παιδιά τους. επειδή το
παιδί τους απέτυχε να υπακούσει ή να ακολουθήσει σωστά.
Αυτά είναι τα έργα του Σατανά, που σημαίνει αντίπαλος για το
φως τους σπόρους του πατέρα και της μητέρας.
Η διδασκαλία και η διόρθωση είναι μια έγκυρη πορεία για να
βοηθήσει ένα αγαπημένο πρόσωπο εκπληρώσει τις ευθύνες τους.
Αλλά ποτέ δεν είναι μέσα από εξαναγκασμό, δύναμη ή απειλή.
Οι θεϊκοί γονείς μας δεν μπορούν ποτέ να ζηλεύουν, να είναι
οργισμένοι και εκδικητικόι, δεν είναι μέρος του τελειοποιημένη
χαρακτήρα τους.
Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από, πριν ή πάνω τους μεγαλύτερο
από τον πατέρα. Πριν τα φυτά σας παράγουν καρπούς, τους μισείτε,
τους περιφρονείτε, έχετε ζήτηση λατρεία από αυτούς;
Φυσικά, δεν είναι, ξέρετε ότι είναι μια διαδικασία που απαιτεί
χρόνο. Ωστόσο, συνεχίζεις να τους ταΐζεις και να τους τρέφεις ό,τι
κι αν συμβεί. Επειδή αυτή είναι η αποκλειστική σας ευθύνη, καθώς
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επιτρέπετε τη διαδικασία να ξεδιπλώνεται. Η ίδια αλήθεια πηγαίνει
προς τα εμπρός για το πώς χειριζόμαστε τα παιδιά μας.
Έχουμε παρασυρθεί για να πιστέψουμε το ψέμα και έτσι
αγωνιζόμαστε και αποτυγχάνουν συνεχώς, γιατί αποτυγχάνουν να
κατανοήσουν την απλή αληθινή συμπονετική αγάπη του πατέρα και
της μητέρας.
Ξέρουν τι χρειαζόμαστε
χρειαζόμαστε πάντα και μας
επιτρέψουμε.

πριν ρωτήσουμε, ξέρουν
το δίνουν ελεύθερα, αν

τι
το

Το πρόβλημα είναι οι κακοί έχουν ακαθαρσίες το έδαφος με
δηλητήρια και θανατηφόρα κοντίσιονερς, και είμαστε απορροφά
αυτά τα πράγματα στη διαδικασία ανάπτυξής μας, η οποία σκοτώνει
το φυτό και να τους άκαρπες.
Και όμως αυτό που είναι τόσο εκπληκτικό είναι ότι τίποτα η
σκοτεινή πλευρά ποτέ δεν μπορεί τελικά να μας καταστρέψει.
Θυμηθείτε, ο σπόρος πρέπει πράγματι πρώτα να πεθάνει, προτού
να μπορέσει να ζήσει.
Αν ο σπόρος δεν παράγει καρπούς, τότε το κουκούλι ή
ανθρώπινες συσκευές θα πρέπει να εργάζονται κάτω από το
έδαφος και στη συνέχεια να σταλεί πίσω για να αναδημιουργήσει
τη διαδικασία. Πρέπει να γεννηθεί ξανά και ξανά σε αυτό το
ανθρώπινο πέπλο μέχρι να παράγει αρκετά φρούτα για να
επαληθεύσει μια αλλαγή εις την αιώνια ζωή.
Ο θάνατος μπορεί να έρθει χίλιες φορές πριν παράγουμε
φρούτα, αλλά τελικά η δόξα μας θα εδραιωθεί. Επειδή αυτό που
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είναι στο σώμα δεν μπορεί να πεθάνει, είναι αιώνιο, στερείται μόνο
τον ορισμό της ταυτότητας που καθορίζεται από τους καρπούς.
Κάθε σπόρος δίνεται πλήρες δυναμικό, αλλά είναι επίσης
ουδέτερο στη δημιουργία. Με τις εμπειρίες, τις δοκιμασίες και τις
δυσκολίες μας, γινόμαστε, με βάση τις χρήσεις μας του εν λόγω
δυναμικού, το πνεύμα που θα αλλάξει τελικά σε ως παιδί,
κληρονόμος του πατέρα και της μητέρας και συν-κληρονόμος του
Χριστού.
Λυπάμαι αν επαναλαμβάνω τα πράγματα, αλλά αυτή η
κατανόηση είναι τόσο λείπει, θα πάρει κάποιο χρόνο πριν διαποτίζει
τη συνείδηση.
Θυμηθείτε; η δόξα θα αποκαλυφθεί Μέσα μας.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν θα μας εγκαταλείψουν ποτέ, ούτε
θα μας αφήσουν ποτέ. Αν πάρει χίλιες ζωές, θα παράγουμε
καρπούς, γιατί είναι μια διαδικασία ζωής που βγαίνει από το θάνατο.
Έτσι, ως παιδιά του πατέρα και της μητέρας, δεν μπορούμε
ποτέ πραγματικά να πεθάνουμε, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν,
επειδή το πνεύμα μας θεϊκή φύση της δημιουργίας ήταν και είναι
αιώνια. Όταν ο πατέρας και η μητέρα μας δημιούργησε ως το φως
στο σώμα, ήμασταν αιώνια, με βάση τη δική τους εικόνα και
ομοιότητα. Ο πατέρας δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι άλλο εκτός
από αιώνια ζωή.
Αυτό που δημιουργήθηκε ως σάρκα και αίμα είναι η διαφθορά.
Τίποτα που ο πατέρας και η μητέρα δημιουργεί είναι διεφθαρμένο,
ούτε μπορεί να είναι. Τα πάντα είναι σαν μετά, όπως, αιώνιο
πνεύμα δεν μπορεί να δημιουργήσει θάνατο? μπορεί μόνο να
δημιουργήσει αιώνια ζωή.
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Παρακάτω θα δείτε τη διαφορά μεταξύ του τι δημιουργεί ο
πατέρας και τι έχει δημιουργήσει ο Θεός, όταν μιλάμε για το
ανθρώπινο σώμα.
Ι Κορινθίους 15/42- "... Σπέρνεται στη διαφθορά. αυξάνεται
σε διαφθορά:
Σπέρνεται σε ατίμωση. αυξάνεται στη δόξα: σπέρνεται στην
αδυναμία? αυξάνεται στην εξουσία:
Σπέρνεται ένα φυσικό σώμα. έχει μεγαλώσει ένα πνευματικό
σώμα. Υπάρχει ένα φυσικό σώμα, και υπάρχει ένα πνευματικό
σώμα.
Και έτσι, είναι γραμμένο, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε μια
ζωντανή ψυχή? ο τελευταίος Αδάμ είχε γίνει ένα επιταχυνόμενο
πνεύμα.”
Αυτό αποκαλύπτει ότι η σάρκα και το αίμα δεν είναι η
δημιουργία του πατέρα και της μητέρας. Με βάση το νόμο του
θανάτου σε αυτόν τον κόσμο, η ανθρώπινη μορφή μας, όπως
προαναφέρθηκε είναι "δεν" στην εικόνα και ομοιότητα του πατέρα
και της μητέρας μας, αλλά είναι στην εικόνα και ομοιότητα του
θανάτου, που μας δόθηκε από την ψευδή θεούς και τον ηγέτη τους.
Το κουκούλι δεν είναι αιώνια ζωή, πρέπει να πεθάνει, επειδή
είναι διεφθαρμένη, που σημαίνει ότι δεν έχει αιώνια ζωή? ως εκ
τούτου, για το αντίθετο, το σώμα είναι πάντα χάνεται.
Το ερώτημα παραμένει, τότε τι είναι το σκούρο δοχείο σπόρων
των νεκρών; Είναι επίσης το ανθρώπινο σώμα το κουκούλι. Ο
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σπόρος που φυτεύτηκε από τον πατέρα και τη μητέρα είναι το
ημιτελές προϊόν της αναπτυσσόμενης ψυχής μας.
Φυτεύτηκε μέσα στο ανθρώπινο σώμα του θανάτου, έτσι ο
σπόρος θα μπορούσε να αναγεννηθεί, το οποίο είναι ένα που Είναι
να πνευματικά αναγεννημένη ή ανανεωμένη.
Συχνά ομιλείται ότι κάποιος πρέπει να ξαναγεννηθεί. Υπάρχουν
δύο είδη αναγέννησης. Ένα στη σάρκα μέσω της μετενσάρκωσης,
και το άλλο στο πνεύμα μέσω της αναγέννησης ή της Ανάστασης
από το θάνατο ή το ξύπνημα εις τη ζωή.
Όταν ο Χριστός είπε στην Σάντρα για ένα που χρειάζεται να
ξαναγεννηθεί, υπήρχε μια καλυμμένη αναφορά για να
ξαναγεννηθεί στη σάρκα, ωστόσο, αυτό που ο Χριστός αναφερόταν,
είναι να ξαναγεννηθεί στο πνεύμα.
Ως σπόρος, ήμασταν ουδέτερη δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί,
παρομοιάζεται με το σπαρμένο αυγό μέσα στη μήτρα της μητέρας.
Ως εκ τούτου, ως ένα πραγματικό παιδί της αναγέννησης, είμαστε
πλήρως σχηματίζονται και έχουν επιστρέψει στην κατάσταση της
διαφθοράς ή του πνεύματος, δηλαδή. να ξαναγεννηθεί.
Ο σπόρος του φωτός είναι η ψυχή μας βιώνει το θάνατο μέσα
από τη δημιουργία του σκότους το ανθρώπινο σώμα.
Η ψυχή που έχει το φως του Χριστού μέσα, φυτεύτηκαν στη
γη ως το ανθρώπινο σώμα του θανάτου.
Το εξωτερικό δεν αντικατοπτρίζει το εσωτερικό? το εξωτερικό
είναι ένα κέλυφος, ένα πέπλο που κρύβει αυτό που είναι μέσα. Και
μόνο μετά την παραγωγή των καρπών θα είναι ορατό να
αναγνωρίσει αυτό που είναι πραγματικά μέσα.
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Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν την ψυχή
του πατέρα και της μητέρας, έχουν τη φύση του πατέρα τους, ο
αντίπαλος, που είναι το σκοτάδι και το κακό ή το μείγμα του καλού
και του κακού, ως ένας συνδυασμός που δημιουργεί χάος και
σύγχυση.
Τα ζιζάνια δεν αποτελούν έγκυρη ανάπτυξη. είναι ένα ζιζάνιο
που αλληλεπιδρά σε αυτό το Βασίλειο. Τα ζιζάνια και το σιτάρι
μπορεί να εμφανίζονται όμοια από την αρχή και μέσω της
διαδικασίας. Και έτσι, όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν στην αρχή.
Όταν ένα μωρό γεννιέται, φαίνονται παρόμοια μέχρι το παιδί
μεγαλώνει και εκθέτει προς τα έξω την πραγματική εσωτερική
αντανάκλασή τους. Είναι η τελική ανάπτυξη που θα επαληθεύσει
τελικά τα φρούτα.
Τα κουκούλια, δηλαδή η ανθρωπότητα είναι το μίγμα του
σιταριού και του απόβαρου, που μέσα τους καθορίζει την
πραγματική τους αξία.
Έτσι, έχουμε διδαχθεί, ότι η σάρκα και το αίμα δεν μπορεί να
ευχαριστήσει τον πατέρα, γιατί είναι ο θάνατος δεν είναι ζωή. Είναι
αυτό που είναι μέσα στο οποίο τελικά θα αποφέρει καρπούς.
1 Κορινθίους 15:50 "Τώρα αυτό λέω αδελφοί ότι η σάρκα και
το αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού? ούτε η
διαφθορά κληρονομεί την διαφθορά.”
Ρωμαίους 8/5-"Γι ' αυτούς που είναι μετά τη σάρκα κάνει το
μυαλό τα πράγματα της σάρκας? αλλά αυτοί που είναι μετά το
πνεύμα τα πράγματα του πνεύματος.
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So, τότε αυτοί που είναι στη σάρκα δεν μπορούν να
ευχαριστήσουν τον πατέρα.
Αλλά Ye δεν είναι στη σάρκα, αλλά στο πνεύμα, αν είναι έτσι
ότι το πνεύμα/σπόρος του πατέρα κατοικεί σε σας. Τώρα, αν
κάποιος άνθρωπος δεν έχει το πνεύμα/σπόρο του Χριστού, δεν
είναι δικός του.”
Αν ο πατέρας και η μητέρα δημιούργησαν σάρκα και αίμα, θα
ήταν ευχάριστο, αλλά ο πατέρας και η μητέρα δεν δημιούργησαν
τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο?
Αυτό είχε να πει.
Γένεση 1/31 "Και ο Θεός είδε όλα όσα είχε κάνει, και, Ιδού,
ήταν πολύ καλό. Και το βράδυ και το πρωί ήταν η έκτη μέρα.”
Ι Κορινθίους 15/42-"Το ίδιο και η ανάσταση των νεκρών.
Σπέρνεται στη διαφθορά. αυξάνεται σε διαφθορά: σπέρνεται σε
ατίμωση. αυξάνεται στη δόξα: σπέρνεται στην αδυναμία? αυξάνεται
στην εξουσία: σπέρνεται ένα φυσικό σώμα. έχει μεγαλώσει ένα
πνευματικό σώμα.
Υπάρχει ένα φυσικό σώμα, και υπάρχει ένα πνευματικό
σώμα. Και έτσι, είναι γραμμένο, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε
μια ζωντανή ψυχή? ο τελευταίος Αδάμ είχε γίνει ένα επιταχυνόμενο
πνεύμα.
Ο πρώτος άνθρωπος είναι της γης, γήινα? ο δεύτερος
άνθρωπος είναι ο κύριος από τον ουρανό. Όπως είναι η γήινη,
όπως είναι επίσης ότι είναι γήινα: και όπως είναι η ουράνια, όπως
είναι επίσης Αυτό είναι θεϊκό.
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Και όπως έχουμε γεννήσει την εικόνα της γήινης, θα πρέπει
επίσης να φέρει την εικόνα του ουράνιου. Τώρα αυτό λέω, αδελφοί,
ότι η σάρκα και το αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει το Βασίλειο
του πατέρα? ούτε η διαφθορά κληρονομεί την διαφθορά.
Ιδού, σας μοι ένα μυστήριο? δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά θα
αλλάξουμε όλοι, σε μια στιγμή, με την ριπή ενός οφθαλμού, στο
τελευταίο ατού: για την τρομπέτα, θα ηχήσει, και οι νεκροί θα
αυξηθούν άφθαρτοι, και εμείς θα αλλάξουμε.
Γι ' αυτό το φθαρτό πρέπει να θέσει σε διαφθορά, και αυτός ο
θνητός πρέπει να θέσει για την αθανασία. So, Όταν αυτό το
φθαρτό θα έχει θέσει σε διαφθορά, και αυτός ο θνητός θα έχει
θέσει για την αθανασία, τότε θα πρέπει να ασκηθεί για να περάσει
το ρητό που είναι γραμμένο, ο θάνατος είναι καταπιεί στη νίκη. O
θάνατος, πού είναι το κεντρί σου; Ω, Γκρέιβς, πού είναι η νίκη
σου;”
Είμαστε τώρα πλησιάζει στην απόλυτη αλήθεια ότι θα
αφυπνίσει πράγματι την πραγματική σπόρους.
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Κεφάλαιο (7)-ο εχθρός μέσα!
Είμαι βέβαιος ότι με μία έννοια είναι συγκλονιστικό να
συνειδητοποιήσουμε ότι η ανθρωπότητα είναι ένα μείγμα από
καλούς και κακούς σπόρους. Και όμως, σε μια άλλη έννοια, είναι
αρκετά πιστευτός, δεδομένου ότι φαίνεται να είναι ο τρόπος που τα
πράγματα είναι πραγματικά.
Ο κόσμος μας είναι ένα μείγμα καλού και κακού, αλήθειας και
λάθους, σωστό και λάθος. Παντού κοιτάζουμε τον κόσμο
αναμιγνύεται με την αντίθετη πολικότητα.
Όπως δήλωσα πρόσφατα Βαβέλ προέρχεται από τη λέξη
έννοια να αναμειγνύεται, να δημιουργήσει σύγχυση. Είναι όπως με
τίποτ ' άλλο, εάν αναμιγνύετε μαζί ένα αγαθό με έναν κακό,
αραιώνετε την αρχική δραστικότητα.
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα συνδυάζονται και δεν
έχει σημασία τι είναι αυτό που αναμιγνύεται, όταν μια στρέβλωση
έχει προστεθεί στη φόρμουλα θα δημιουργήσει μια αραίωση ή
αυταπάτη.
Είμαι βέβαιος ότι για τους περισσότερους θα μπορούσε να είναι
ένα σοκ για να μάθουν ότι η Βίβλος ήταν αναμεμειγμένα με ένα
συνδυασμό της αλήθειας και λάθους, καλό και το κακό και το
σωστό και το λάθος. Έγινε για να σε πετάξει από το σωστό δρόμο.
Αν όλα όσα κάνετε είναι φορτωμένο με ένα μείγμα από το αντίθετο
τίποτα πραγματικά θετικό θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί.
Και έτσι, ήταν από την αρχή, το κακό, ο αντίπαλος, ή το
πνεύμα της σύγχυσης εισήλθε σφαίρα μας και αναμειγνύονται μέσα
σε αυτό ένα συνδυασμό των ειδών για να βεβαιωθείτε ότι δεν
κατανοήσουμε την αλήθεια σε γενικές γραμμές, ότι συνεχώς swing
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εμπρός και πίσω σαν ένα εκκρεμές ποτέ πραγματικά ως τη σωστή
γνώση.
Δεν λέω να πετάξεις τη Βίβλο μακριά. Δεν λέω ότι θα ήταν
καλύτερα αν δεν το διαβάσετε. Λέω ότι όπως και με κάτι που
πρέπει να χρησιμοποιήσετε διάκριση σας-τα κλειδιά μέσα, για να
εξακριβώσει αν αυτό που αποκαλύπτεται είναι ακριβής ή μια
εξαπάτηση. Και αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα που είμαστε
συνδεδεμένοι στη ζωή.
Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα δεδομένο. Το να πιστεύεις
οτιδήποτε είναι ιερό, αμόλυντη και αγνό σε αυτόν τον κόσμο
αφήνει ένα τρωτό στην πρόταση. Όπως αποκάλυψε ο Χριστός, δεν
υπάρχει τίποτα καλό σε αυτόν τον κόσμο.
Όπως οι θρησκείες, τα πολιτικά κόμματα και οτιδήποτε προάγει
μια θεωρία πάνω από την άλλη, είναι πάντα ένας δυνητικός
κίνδυνος όταν σε οδηγούν αντί να καθοδηγείται από μέσα.
Σίγουρα, σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δομές της σκέψης και
ορισμένες από αυτές τις δομές ευθυγραμμιστούν με την εσωτερική
πεποίθησή σας. Το καταλαβαίνω αυτό. Ακόμη και σε ένα πολιτικό
κόμμα, οι άνθρωποι έλκονται από πράγματα που ευθυγραμμίζονται
με τα προσωπικά τους αισθήματα σε ορισμένες ιδεολογικές έννοιες.
Φυσικά, αν ένα κόμμα ή το σύστημα της πίστης λέει κάτι
ακριβώς αντίθετο από αυτό που πιστεύετε, και ένα άλλο είναι σε
συγχρονισμό με ορισμένες από τις προσωπικές απόψεις σας,
προφανώς, θα πρέπει να προσελκύονται από το κόμμα που οι
περισσότεροι συμμορφώνεται με τα συναισθήματά σας.
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Το πρόβλημα είναι, οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει ποτέ
ότι όλες οι ομάδες, τα κόμματα, αιρέσεις, θρησκείες και τι όχι, όλοι
έχουν το ίδιο πράγμα από κοινού, για την προσέλκυση,
κατευθύνουν και στη συνέχεια να οδηγήσει, και στη συνέχεια να
ελιχτεί ένα σε να είναι εντελώς ελεγχόμενη πνευματικά, σωματικά,
συναισθηματικά και Διανοητικά.
Η αρχική τοποθέτηση αυτού του εδάφους-εργασία είναι μια
έλξη ως κοινή άποψη, ένα συναίσθημα που είναι παρόμοιο που
συγκεντρώνει την προσοχή σας. Στη συνέχεια, όταν έχετε δώσει
την προσοχή σας πάνω σε αυτό το συμβατό έννοια τότε ο ιδρυτής
προσπαθεί να σας κατευθύνει σε περισσότερες από τις θεμελιώδεις
αρχές τους.
Ο στόχος είναι μόλις έχουν την προσοχή σας θέλουν να
μάθετε τα πάντα για το τι είναι που πραγματικά επιθυμούν για σας
να ακολουθήσετε.
Όλες οι ομάδες έχουν μια ατζέντα. Και όλοι τους γνωρίζουν
και κατανοούν πλήρως, από τη στιγμή που έχουν προσελκύσει σας
σε ένα παρόμοιο σημείο ενδιαφέροντος ή πεποιθήσεων, στη
συνέχεια, προσθέστε περισσότερο περιεχόμενο στο φάσμα, επειδή
τώρα γνωρίζουν ότι έχουν συγκεντρώσει την προσοχή σας.
Και υπάρχει ένα θλιβερό και επικίνδυνο γεγονός για την
ανθρωπότητα, και αυτό είναι, όταν κάποιος δελεάζεται από ένα
παρόμοιο πλαίσιο του μυαλού είναι έπειτα Ανοικτός σχεδόν σε
οποιαδήποτε πρόταση που ακολουθεί.
Θεωρείται ότι εάν ένα ορισμένο συμβαλλόμενο μέρος ή μια
ομάδα συμφωνεί σε ένα παρόμοιο σημείο έπειτα ακριβώς ίσως είναι
όπως σας και έχουν την ίδια νοοτροπία, και συμφωνούν στα
περισσότερα όλα τα άλλα σημεία επίσης. Είναι έπειτα ότι αρχίζετε
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να κρύβετε τη σκέψη ότι υπάρχει μια γενική ομοιότητα μεταξύ σας
και τους. Και αυτό είναι το αρχικό και μεγαλύτερο λάθος για να
οδηγήσει ένα σε μια πλήρη έκρηξη εξαπάτησης.
Θέλω να πω αν δύο συμφωνούν σε ένα σημείο τότε γιατί δεν
είναι όλα τα άλλα σημεία, σωστά; Έτσι, ένα πωλεί την ψυχή τους
στην ημερήσια διάταξη δεν συνειδητοποιούν ότι είναι εξαπατημένοι
με βάση το αρχικό σημείο της συμφωνίας.
Αυτό που συμβαίνει τότε είναι εσείς είναι γεμάτοι για κάθε
πρόταση που δίνεται στη συνέχεια. Ακόμη και αν μια κόκκινη
σημαία ξεπροβάλει θα το αγνοήσει, διότι σε περιορισμένη επίγνωση
σας, σκέφτεστε για τον εαυτό σας, hey αν συμφωνούμε σε αυτό το
θέμα τότε πρέπει να συμφωνήσουμε για τα άλλα θέματα επίσης.
Και ακόμη και αν κάποιος δεν βλέπει το μάτι στο μάτι σε άλλα
θέματα σε γενικές γραμμές, αρχίζουν να την ενσωματώσει στη
διαδικασία σκέψης τους ούτως ή άλλως. Αυτή είναι μια απλή
μορφή ελέγχου του μυαλού.
Μόλις σας πείσουν ότι η ημερήσια διάταξή τους είναι αυτό που
επιθυμείτε και πιστεύεται σε όλο το μήκος, με βάση μερικά
παρόμοια σημεία της σύνδεσης, που στη συνέχεια θα καθορίζονται
για να σας οδηγήσει. Και μετά σε ελέγχω εντελώς.
Και πριν το καταλάβεις ξαφνικά πουλάς τη ζωή σου σε
μυριάδες έννοιες που ποτέ δεν πίστεψες.
Αυτό είναι το πώς λατρείες δημιουργούνται... Αρχίζει αρκετά
αθώα και τότε είσαι γεμάτος-φυσητό σε ένα μυαλό-ελεγχόμενη
ημερήσια διάταξη και δεν έχετε κανέναν έλεγχο επί των
προσωπικών σας σκέψεις πια. Σε είχαν!
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Οι φίλοι μου αυτό είναι αυτό που η Βίβλος και άλλα παρόμοια
δογματικά έργα έχει κάνει σε όλους τους οπαδούς των διδασκαλιών
του. Η Βίβλος δημιουργήθηκε με μια ημερήσια διάταξη του
συνολικού ελέγχου του αναγνώστη, με την ανάμειξη αλήθεια με
λάθος. Σχεδιάστηκε για να σας δελεάσει από ορισμένες κοινές
πεποιθήσεις και στη συνέχεια να αναλάβει πλήρως το μυαλό σας με
την προσκόλληση σε μυριάδες ψέματα που προστέθηκαν.
Επομένως, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο πόλεμος είναι
απαραίτητος, και η εκδίκηση είναι καλό πράγμα. Πόσοι άνθρωποι
πραγματικά και πραγματικά καταλαβαίνουν ότι στη Βίβλο ο Θεός
ήταν διαβόητος για τον καθορισμό των ανθρώπων και στη συνέχεια
να τους Smashing κάτω; Πόσοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι ο
Θεός που λατρεύουν και πλήρως πιστεύουν σε δεν είχε ποτέ το
καλύτερο ενδιαφέρον τους στην καρδιά;
Διαβάστε Βιβλίο δύο σε αυτή τη σειρά συνέχισης για μια
λεπτομερή εξήγηση.
Τώρα πρέπει να καταλάβετε, ναι θαύματα μπορεί να
συμβαίνουν στη ζωή σας, και ναι μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει
την πίστη και έχει βοηθήσει να συναντηθούν για σας, και εγώ ποτέ
δεν θα πάρει ότι μακριά από εσάς. Επειδή ο πατέρας και η μητέρα
θα στείλουν ακόμα τις ευλογίες τους ακόμη και σε εκείνα τα παιδιά
που εξαπατώνται, αυτή είναι η φύση ενός πραγματικού αγαπώντας
γονέα.
Ωστόσο, πολλοί έχουν αλλάξει πρωτόκολλα χωρίς καν να το
γνωρίζουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κώδικας μέσα τους
είχε οριστεί να είναι σε ευθυγράμμιση με τον πατέρα και τη μητέρα,
αλλά ορισμένοι έχουν λάβει αυτά τα κλειδιά για τους κώδικες και
να διαβιβάζονται τους εις ψευδή Θεό, ψευδείς θρησκείες και ένα
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ψεύτικο σύστημα πεποιθήσεων, η οποία είναι η διαμόρφωση του
πνεύματος Αντίχριστος.
Αυτό το ψεύτικο μυαλό-που έχει δημιουργήσει την
ψευδαίσθηση ότι ο Θεός ήταν ο πραγματικός πατέρας και η μητέρα,
και πολλοί πιστεύουν τώρα το σύνολο του πακέτου με ένα
ορισμένο βαθμό κοινά, ακόμη και αν υπάρχουν χαρακτηριστικά
που δεν είναι ούτε θεϊκή ούτε είναι το αληθινό πνεύμα κυριαρχείται.
Αυτός είναι ο Θεός του σκότους, ο Θεός των φρούριων και
των πυρομαχικών. Αυτός είναι ο Θεός που κυβερνά αυτόν τον
κόσμο...
Β ' Κορινθίους 4/4 "Στον οποίο ο Θεός αυτού του κόσμου έχει
τυφλώσει τα μυαλά τους που δεν πιστεύουν, μήπως το φως των
ένδοξων ειδήσεων του Χριστού, ο οποίος είναι της εικόνας του
πατέρα, θα πρέπει να λάμψει εις αυτούς.”
Καταλαβαίνεις τι λέει αυτό; Ο Θεός αυτού του κόσμου δεν
είναι ο πατέρας, ούτε έχει ποτέ. Ως εκ τούτου, ο Ιησούς είπε
επανειλημμένα, αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος μου ούτε είναι
ο κόσμος του πατέρα.
Έτσι, δεξιά από το ρόπαλο γνωρίζουμε ότι όποιος ισχυρίζεται
ότι είναι ο Θεός αυτού του κόσμου, ή ευθυγράμμιση με οτιδήποτε
αυτού του κόσμου δεν είναι του πατέρα και της μητέρας, παρά
αυτό που οι περισσότερες θρησκείες διδάσκουν.
Δεύτερον, αναφέρει, το φως του ένδοξου Ευαγγελίου του
Χριστού που είναι μετά την αληθινή εικόνα του πατέρα.
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Θυμηθείτε, ο Χριστός είναι η λέξη, ο αρχικός σπόρος, το φως
του λάμπει επάνω σε όλους τους σπόρους που είναι τα παιδιά του
πατέρα και της μητέρας.
Είναι η ψυχή που είναι στην εικόνα του πατέρα και της
μητέρας, ωστόσο το ανθρώπινο σώμα που αποτελείται από σάρκα
και αίμα, η οποία είναι ο θάνατος και η διαφθορά είναι στην εικόνα
του Θεού αυτού του κόσμου.
Ο κόσμος έχει τυφλωθεί, και ψέματα, και εξαπατημένοι από
αυτό το ψευδή Θεό και ως εκ τούτου πολλοί έχουν απεμπλακεί από
την πραγματική κληρονομιά και την καταγωγή τους.
Ο Θεός αυτού του κόσμου, όπως κάθε άλλη οργάνωση ή
ομάδα που ορίζονται για να δελεάσει τις μάζες στο λέγοντας
πράγματα που δίνει ένα αίσθημα μιας κοινής σύνδεσης, δηλαδή.
Νιώθω καλά πρωτόκολλα.
Και στη συνέχεια, όταν κάποιος δίνει την υποταγή τους πάνω
σε αυτό το Θεό, γάντζο, γραμμή ένα βαρίδι, αυτός δημιουργεί στη
συνέχεια νέα και επικίνδυνα πρωτόκολλα που πολλοί συνέχισαν να
ακολουθήσουν και να πιστεύουν, ακόμη και όταν βαθιά κάτω
γνώριζαν ότι δεν συμμορφώνονται με τους καρπούς του πνεύματος.
Αυτός ο Θεός που έχει συσταθεί νόμους, δημιούργησε
διαθήκες, καταστατικά και τους κανόνες συμπεριφοράς που
βασίζονται εν μέρει σε ό, τι ήταν αλήθεια. Και τότε η ανθρωπότητα
έγινε διαδιορθωθεί με το ψέμα που υπολογίζεται, δεδομένου ότι η
καλή προχώρησε από αυτό το Θεό θα πρέπει να είναι ο αληθινός
Θεός, γιατί θα είχε τέτοια τάξη και το κράτος δικαίου;
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Σατανάς ποτέ δεν θα
δημιουργήσει κανόνες, νόμους και Διαθήκες. Ότι είναι ο
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συγγραφέας του χάους και του πολέμου. Καλά φυσικά είναι, αλλά
ξέρει επίσης πώς να χρησιμοποιήσει το νόμο για να δημιουργήσει
τη δουλεία, η οποία οδηγεί στον πόλεμο.
Ο Σατανάς δεν διαιρείται με τον εαυτό του, οδηγεί με νόμο και
πειθαρχία. Ο Σατανάς έχει νόμους, κανόνες, διαθήκες, συμβόλαια
και ρήτρες.
Πολλοί έχουν πιστέψει ότι αυτό πρέπει να είναι ο αληθινός
Θεός, λόγω των πρωτοκόλλων που φαίνονται καλά, αλλά ξεχνάμε,
αυτή η οντότητα είναι ο Θεός του καλού και του κακού.
Χρησιμοποιεί καλά αναμεμειγμένα με το κακό για να δημιουργήσει
τον έλεγχό του πάνω από το μυαλό να οδηγήσει ένα σε σύγχυση.
Το γεγονός είναι ότι ο Εωσφόρος είναι ο Θεός του κράτους δικαίου,
ο νόμος της δουλείας.
Το μυστήριο αποκαλύπτεται εδώ ότι η κατοχή των καρπών
του πνεύματος καθιερώνει δεν υπάρχει κανένας νόμος. Ο νόμος
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την αμαρτία και να
δημιουργήσει τους διακόπτες νόμου, ο οποίος μας οδηγεί να
κατανοήσουμε το επόμενο μυστήριο.
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
υπομονή, ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράοτητα και εγκράτεια.
Προς Ζωή. Δεν υπάρχει νόμος!!!
Όταν κάποιος έρχεται κάτω από το νόμο τότε το ένα έρχεται
κάτω από την αμαρτία, και όταν κάποιος έρχεται κάτω από την
αμαρτία, κάποιος καταδικάζεται από τον ίδιο ακριβώς νόμο.
Το ίδιο το σώμα που φοράμε είναι σύμφωνα με το νόμο της
αμαρτίας, είναι καταδικασμένη, και δεν απόπτωση του αίματος
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μπορεί να αφαιρέσει το νόμο του θανάτου από το σώμα. Πώς το
ξέρουμε αυτό; Επειδή το σώμα είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης,
επειδή έχει ήδη έρθει υπό το νόμο του θανάτου. Αν το σώμα δεν
ήταν σύμφωνα με το νόμο θα ήταν αιώνιο.
Ρωμαίους 6/6 & 8/10 "Γνωρίζοντας αυτό ότι ο γέρος μας
σταυρώθηκε μαζί του, ότι το σώμα της αμαρτίας μπορεί να
καταστραφεί, ότι εφεξής δεν πρέπει να υπηρετούμε την αμαρτία.
Και αν ο Χριστός είναι μέσα σου, το πτώμα είναι νεκρό.
εξαιτίας της αμαρτίας. αλλά η Πνεύμα είναι η ζωή λόγω της
δικαιοσύνης.
Όταν αμαρτάνουμε, συχνά οφείλεται στο σώμα της αμαρτίας,
που εμπίπτει στο νόμο. Έτσι, δεν είστε εσείς ότι αμαρτίες, αλλά το
σώμα του θανάτου είναι σύμφωνα με το νόμο της αμαρτίας. Και το
σώμα κυριαρχείται στην αμαρτία γιατί έχει καταδικαστεί σύμφωνα
με το νόμο του θανάτου.
Ρωμαίους 3/20 "Ως εκ τούτου, από τα έργα του νόμου δεν θα
υπάρχει σάρκα να δικαιολογείται στην όρασή του: για το νόμο
είναι η γνώση της αμαρτίας.”
Όταν κάτι αποκαλύπτεται σχετικά με αυτό το Θεό που δεν
κάνει απολύτως κανένα νόημα, και κάποιος αρχίζει να αμφισβητεί
την εξουσία ή τον τρόπο του, είναι συχνά στη συνέχεια
περιορίζεται από τη διαδικασία με αυτή τη σκέψη.
Πολλοί λένε ότι έχουν προβλήματα, επειδή αμφισβητούν τον
Θεό και τα κίνητρά του, Πώς τολμούν κάποιος έχει οποιαδήποτε
διαφωνία με το Θεό;
Πολλοί που κάνουν ερώτηση στη συνέχεια τίθενται στη θέση
τους και να συμμορφώνονται με την πεποίθηση ότι δεν έχουν
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κανένα
δικαίωμα
να
αποκρυπτογραφήσει
τον
κώδικα
χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά κλειδιά. Τους έχει απαγορευθεί η
χρήση της εσωτερικής τους αιώνιας κωδικοποίησης κλειδιούπνεύματος-DNA.
Τι έγινε μόλις;
Λοιπόν, μια φορά και καιρό είχαμε μια κοινή πεποίθηση και
αυτό είναι που μας οδήγησε σε αυτό το νέο Θεό χειροτονήθηκε
σύνδεση, και τώρα έχουμε χάσει κάθε έλεγχο της δικής μας
ευαισθητοποίησης. Τώρα κάποιος άλλος με μια άλλη ατζέντα είναι ο
έλεγχος μας σε όλα τα επίπεδα στο εξωτερικό και δεν μας
επιτρέπεται πλέον να πάει μέσα στο κουνάβι έξω την αλήθεια. Τότε
είμαστε αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στον κώδικα DNA,
επειδή ήμασταν εξαπατημένοι.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κρίνετε τους καρπούς. Δεν
σας λέω να καταδικάσετε κάποιον, αλλά πρέπει να κρίνουμε όλα τα
πράγματα, έτσι ώστε εμείς οι ίδιοι δεν κρίνονται από τις δικές μας
ψευδείς πράξεις και ψευδείς πεποιθήσεις που μας έχει οδηγήσει
παρασυρθεί από την εξαπάτηση.
Υπάρχουν δύο τύποι αποφάσεων, ο ένας καταδικάζει και δεν
πρέπει ποτέ να καταδικάζουμε κανέναν. Η άλλη λέξη για την
απόφαση είναι η απόφαση, ή η αποφασιστικότητα μέσω της
διάκρισης.
Παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε ότι ο βιασμός είναι λάθος? Όλοι
ξέρουμε ότι ο φόνος είναι λάθος.
Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα για να καταλάβεις ότι αυτά
είναι τρομακτικά εγκλήματα ο ένας εναντίον του άλλου, και είναι
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σατανικά. Πρέπει να κρίνουμε τη δράση ως κακό με βάση τους
καρπούς του πνεύματος που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτές τις
ενέργειες.
Δεν υπάρχει ποτέ μια εποχή που αυτές οι σατανικές θηριωδίες
μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αποδεκτές. Αν μπορείς να δεχτείς
φόνο και βιασμό, τότε έχεις παραβιαστεί από τη σύγχυση, όπως
είναι και το πνεύμα του Αντίχριστος.
Αλλά τι συμβαίνει όταν αυτός ο Θεός επιτρέπει ή ακόμα και
καθοδηγεί εκεί για να είναι φόνος, λεηλασία και βιασμό; Πόσοι
συνειδητοποιούν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης καθοδήγησε όχι
μόνο τους δικούς του ανθρώπους να είναι μέρος αυτού του είδους
της βίας, αλλά χρησιμοποίησε επίσης αλλοδαπούς να έρθουν σε ότι
χρησιμοποιούνται αυτές τις βίαιες πράξεις κατά του λαού του,
επειδή είτε παράκουσε ή θεωρήθηκαν ως ειδωλολάτρες.
Διέταξε αυτή τη γυναίκα να βιαστεί μπροστά στους συζύγους
τους, ότι οι άνδρες δολοφονούνται και τα παιδιά συνθλίβονται και
ακόμη και τα ζώα όλα αφανίστηκαν, και όλα τα υπάρχοντά τους
λεηλάτησαν.
Και πώς θα ανταποκριθούμε, καλά ότι είναι προνόμιο του Θεού,
μπορεί να κάνει ό, τι θέλει να κάνει, είναι δίκαιος και όταν οι νόμοι
του παραβαίνουν αυτό είναι ό, τι συμβαίνει. Με δουλεύεις, μπορείς
να το πεις αυτό με ένα Στρέιτ πρόσωπο; Είσαι τόσο εκτεθειμένος;
Φίλοι μου, η δικαιοσύνη βασίζεται στους καρπούς του
πνεύματος. Δεν βασίζεται σε μια δράση, διότι υποτίθεται ότι
προέρχεται από μια ευσεβής διάταγμα.
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Αυτή η νοοτροπία είναι μια δαιμονική εισβολή που έχει
δημιουργήσει αυτή την αλλαγή στο μυαλό για να επιτρέψει το κακό
όλα επειδή μας είπαν ο Θεός ήταν πίσω από αυτό;
Πώς θα μπορούσαμε να πάμε από τους καρπούς του
πνεύματος σε μια βίαιη δαιμονική νοοτροπία και στη συνέχεια να
πούμε αυτό είναι προνόμιο του Θεού ότι ο Θεός χρησιμοποιεί απλά
το κακό για να μας διδάξει ένα μάθημα;
Η διόρθωση είναι ένα μάθημα, η καταστροφή είναι κενό.
Οι φίλοι μου πολλοί έχουν δελεάσει στο ψέμα του δαιμονικού
πολέμαρχου που ονομάζεται Σατανάς, ο αντίπαλος. Αυτή είναι η
νοοτροπία του, οι τρόποι του, και τα κακά φρούτα του.
Μόλις έχουμε υπό την προϋπόθεση να πιστεύουμε ότι το κακό
είναι μια απαραίτητη θεραπεία για την ανυπακοή, τότε θα γίνει υπό
την προϋπόθεση να αποδεχθεί το κακό ως μέρος της φύσης του
πατέρα και της μητέρας, και στη συνέχεια να αρχίσουμε να το
αποδεχθεί ως μέρος της φύσης μας.
Και έτσι, η αλήθεια είναι, ο Σατανάς είναι ένα πνεύμα της
φύσης, ένα πνεύμα του θανάτου και της καταστροφής και μπορεί
να είναι οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή και σε κανέναν.
Από πού νομίζεις ότι προήλθαν τα πράγματα όπως η ιερά
εξέταση, και τι το ενέπνευσε; Γιατί πολλές θρησκευτικές ομάδες
εμπλέκονται πάντα στον πόλεμο και τις σκοτεινές πράξεις;
Είναι επειδή ήταν ανεπαίσθητα δελεάζονται από την καλοσύνη
του πατέρα και της μητέρας στο δαιμονικό κακό μιας
καταστροφικής δύναμης που ονομάζεται Θεός, και έμαθαν να
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αποκαλούν αυτό το Θεό τόσο καλό και το κακό? όπως και το
προνόμιό του.
Λένε, «λοιπόν ο Θεός είναι ακριβώς τιμωρία εκείνων που δεν
θα υπακούουν τον...», όπως είναι η απάντησή τους.
Και τότε αυτό οδηγεί στο μεγαλύτερο λάθος που διδάσκεται
ποτέ, η πίστη σε μια κόλαση. Μια πυρκαγιά καψίματος που
βασανίζει και ψήνει τη σάρκα από το σώμα και συνεχίζει να κάνει
έτσι για όλη την αιωνιότητα για μερικά λάθη που γίνονται σε έναν
ενιαίο χρόνο ζωής.
Πώς ήρθε κανείς σε αυτό το συμπέρασμα; Πώς θα μπορούσε
κανείς να ισχυριστεί ότι ο Θεός είναι καλός, ο Θεός είναι αγάπη και
στη συνέχεια να πιστεύουν σε αυτό το φλογερό αντίποινα κατά της
ανυπακοής; Ποια αρρώστια στο μυαλό θα μπορούσε ποτέ να πείσει
κάποιον να επιτρέψει τόσο φρικιαστικό κακό στις καρδιές τους και
μετά κάπως να είναι αρκετά διεστραμμένο για να το ονομάσουμε
καλό;
Θέλω να πω, ακόμη και με την περιορισμένη επίγνωση και
την αγάπη μας, όταν βλέπουμε ένα ζώο υποφέρουν τους βάζουμε
έξω από τη δυστυχία τους, το κάνουμε αυτό στην αγάπη, ώστε να
μην υποφέρουν πια. Αλλά δεν τους καταδικάζουμε σε μια αιώνια
φλογερή κόλαση. Όπως το παλιό βιβλίο και η ταινία δήλωσε,
"πυροβολούν άλογα, έτσι δεν είναι;"
Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε εξαπατηθεί για να
πιστέψουμε ότι ο πατέρας και η μητέρα θα μπορούσαν ακόμη και
να συλλάβει ένα τέτοιο κακό στο μυαλό τους;

96 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
"ω, με παράκουσες, τώρα θα σε κάνω να υποφέρεις στον
πόνο για όλη την αιωνιότητα. Και τότε θα γνωρίσεις την οργή μου.
"
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος που θα μπορούσαμε να έχουμε
παρασυρθεί σε αυτή την εξαπάτηση και ότι είμαστε σε κίνδυνο.
Αυτό που επιτρέπουμε για τις πράξεις του Θεού που δεν θα
επιτρέψουμε ποτέ εναντίον των δικών μας παιδιών. Κάνε στους
άλλους όπως θα τους έκανες να σου κάνουν.
Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν χωρίσαμε την Ήρα από το
σιτάρι. Ποτέ δεν χωρίσαμε το ψέμα από την αλήθεια. Γίναμε σε
κίνδυνο επειδή δεν αφαιρέσαμε την εξαπάτηση. και ήπιαμε όλα
αυτά και τα φάγαμε όλα χωρίς συνειδητές τύψεις για το τι
πραγματικά κάναμε.
Και επιτρέψτε μου να είμαι ευθύς, είτε πιστεύετε σε ένα Θεό ή
όχι ή ακόμη και πιστεύουν στη Βίβλο, αυτό το ίδιο στοιχείο ελέγχου
είναι να διέπεται από όλους τους ανθρώπους σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα μέσα από μια μυριάδα των διαφορετικών πρωτοκόλλων,
θρησκειών και άλλων παραγόντων ελέγχου.
Έτσι ποτέ δεν νομίζω ότι επειδή δεν είστε οπαδός σε
οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη ότι αυτό δεν σας αφορά, αφορά
κάθε ζωντανό ον σε αυτόν τον πλανήτη.
Φίλοι μου, δεν είμαι εδώ για να καταστρέψω την πίστη σας, ή
να αφαιρέσω τη δύναμη πηγής από τη ζωή σας, είμαι εδώ για να
αποκαταστήσω την παρουσία του πατέρα και της μητέρας μέσα σας
και να αποκαταστήσω τις σωστές αρχές και την αληθινή πίστη και
να αφαιρέσω το ψέμα και την καταστροφή.
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Με αυτό τον τρόπο κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να σας
δελεάσει σε ιστό της εξαπάτησης, θα καταλάβετε πλήρως όπου ο
διαχωρισμός έγκειται και να διακόψει τη λήψη σας από αυτό το
κακό και να συνεχίσει μόνο με το καλό.
Οι φίλοι μου, ο πατέρας και η μητέρα είναι αγάπη. η αγάπη
είναι η φύση τους, με τρόπους που δεν μπορούμε καν να
φανταστούμε. Δεν επιδιώκουν τη λατρεία όπως έχω δηλώσει σε
αυτό το βιβλίο, καμία αγαπώντας ανθρώπινη πατέρα και η μητέρα
επιδιώκει τη λατρεία από τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια παρανοϊκή
νοοτροπία. Αυτή είναι μια εξωγήινη ατζέντα για να συγκεντρώσει
λατρεία μας προς άλλους ψευδείς θεούς, όπως είναι η αποκάλυψη
του εχθρού μέσα.
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Κεφάλαιο (8)-ο ψεύτικος σπόρος, μια εξωγήινη
ατζέντα!
Μάθαμε από την αρχή σε αυτό το βιβλίο ότι ο πατέρας και η
μητέρα επέτρεψαν στα παιδιά τους να φυτευτούν σε αυτόν τον
κόσμο για να φέρουν καρπούς ως τους πραγματικούς σπόρους του
Χριστού, ο οποίος ήταν ο αρχικός σπόρος ή ο πρώτος.
Μάθαμε επίσης ότι ένας άλλος φύτεψε το σπόρο του. Φύτεψε
τα παιδιά του ανάμεσα στην ανθρωπότητα που έμοιαζαν με κάθε
τρόπο όπως και οι υπόλοιποι σπόροι.
Μάθαμε επίσης ότι αυτή η ανάμειξη των δύο φυλών των
ανθρώπων έγινε για να δημιουργήσει σύγχυση και να φέρει μια
Συμμαχία και υποταγή σε ένα ψεύτικο Θεό και τα παιδιά του, ένας
Θεός που απαίτησε λατρεία πάνω από όλους τους άλλους θεούς,
γιατί αυτός ο Θεός ήταν ζηλιάρης και γεμάτη οργή.
Στη συνέχεια μάθαμε ότι ο Χριστός είπε να επιτρέψει την
ψευδή σπόρου/παιδιά να παραμείνουν μέχρι τη συγκομιδή, αφήστε
τους να μεγαλώσουν μαζί ως ένα. Και στη συνέχεια, κατά τη
συγκομιδή του διαχωρισμού θα συμβεί για εκείνους που είναι
έτοιμοι.
Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά ακούγονται εξαιρετικά περίεργο και
περίεργο για τους περισσότερους ανθρώπους. Δυστυχώς, οι
κάτοικοι της γης έχουν μια εξωγήινη φυλή που δημιουργήθηκε από
τους σκοτεινούς άρχοντες για να σμίξει μεταξύ των παιδιών του
πατέρα.
Αυτά τα όντα δεν είναι οι αληθινοί σπόροι. Δεν σκέφτονται το
ίδιο, δεν αντιδρούν το ίδιο, δεν έχουν συμπόνια ή τύψεις, και δεν
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έχουν τους καρπούς του αληθινού πνεύματος κωδικοποιημένα
μέσα τους.
Ωστόσο,
δεν
μπορούμε
να
καταδικάσουμε
κανέναν.
Κατανοήσουν το μυστήριο? Όλα έχουν παραβιαστεί από αυτή την
ανάμειξη. Είναι πραγματικότητα.
Ακόμη και τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας έχουν
επικίνδυνα οπισθοδρόμηση λόγω αυτής της ανάμειξης. Και έχουν
πέσει στην εξαπάτηση και είτε αρχίζουν μια ταχεία αλλαγή πριν από
τη συγκομιδή ή θα πρέπει να επιβληθεί πίσω κάτω.
Ο πεσμένος σπόρος που έχει βλαστήσει στον κόσμο μας είναι
επίσης ένα πνεύμα, ένα ψεύτικο πνεύμα. Ένα διατεθειμένο πνεύμα
μέσα σε αυτό καθοδηγεί αυτά τα νεκρά παιδιά να υπακούουν τον
αφέντη τους, που είναι ο αντίπαλος του Χριστού και του σπόρου
του.
Έχουν αυτό που ονομάζεται τεχνητό πνεύμα. Δημιουργήθηκαν
από τον πατέρα τους και τη λεγεώνα του που είχε πέσει μακριά
πολύ καιρό πριν, αποκαλούμενος, πεσμένοι άγγελοι.
Μερικοί από αυτούς τους αγγέλους και τα παιδιά τους ζουν
ανάμεσα στα παιδιά του πατέρα και της μητέρας. άλλοι κρύβονται
σε διαφορετικούς τόπους και διαστάσεις. Ακριβώς όπως η ψυχή μας
κατοικεί μέσα στο σώμα, έχουν το πνεύμα του πατέρα τους που
επίσης στεγάζεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα όταν μπαίνουν σε
αυτό το Βασίλειο.
Είναι στο σπόρο τους, τα παιδιά τους, που είναι το πνεύμα του
σκότους και της εξέγερσης. Και το ίδιο πνεύμα είναι σε όλα τα
παιδιά του σκοτεινού. Είναι ένα ανταγωνιστικό πνεύμα που πάντα
προσπαθεί να διαφθείρει αυτό που είναι σωστό και καλό.
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Υπάρχουν εξωγήινοι ανάμεσά μας!
Ο όρος αλλοδαπός είναι ένα όνομα με συνδυασμό με Εβραϊκά
και Ελληνικά, και σημαίνει, "άρχοντα θεοί".
Αυτοί οι εξωγήινοι είναι οι ίδιοι θεοί και τα παιδιά τους είναι
παιδιά του Θεού, αλλά δεν είναι του πατέρα και της μητέρας.
Ο Ιησούς αναφέροντας από αυτό το στίχο σε ψαλμούς 82/6
όπου είπε, «δεν είστε όλοι θεοί. " Μιλούσε στους ηγεμόνες της
μέρας του, αυτά ήταν τα παιδιά των πεσόντων. Και το στίχο στους
Ψαλμούς αποκάλυψε, "YE είναι όλοι θεοί, και όλοι σας είστε παιδιά
του Θεού."
Αυτός ο Ψαλμός αποκάλυψε πως αυτοί οι πεσόντες θεοί
έλεγχαν τη γη, και έφερναν σκοτάδι και κακία σ ' αυτόν τον
πλανήτη. Ο Χριστός είχε πει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ήταν τα
παιδιά του Σατανά, τώρα τους λέει, ήταν επίσης τα παιδιά του Θεού.
Και πάλι, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τη διαφορά μεταξύ
του Θεού και του πατέρα. Τόσο συχνά όταν ο Χριστός μιλούσε στον
άλλο σπόρο έφερε μια διαφορετική ομιλία επειδή ήξερε ότι αυτοί οι
άνθρωποι δεν ήταν του πατέρα, του πατέρα του. Ήταν ενός ξένου
Θεού.
Αυτοί οι ηγεμόνες της ημέρας του, ακόμη και δεδομένου ότι
εξακολουθούν να είναι οι κυβερνήτες της ημέρας μας ήταν να
επιπλήξει και αποκάλυψε όλα την ίδια στιγμή. Οι στίχοι στους
Ψαλμούς συνεχίζουν να αποκαλύπτουν ποιοι πραγματικά ήταν.
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“Πόσο καιρό θα κρίνετε άδικα, και θα δεχτείτε τα πρόσωπα
των κακών; Σίλα. Υπερασπιστείτε τους φτωχούς και τους πατέρες:
να αποδοθεί δικαιοσύνη στους πληγέντες και άπορους. Παραδώσει
τους φτωχούς και άπορους: τους απελευθερώσει από το χέρι του
κακού.
Δεν ξέρουν, ούτε θα καταλάβουν. περπατούν στο σκοτάδι:
όλα τα θεμέλια της γης είναι έξω φυσικά. Είπα, εσείς είστε Θεοί. και
όλοι σας είστε παιδιά του Θεού. Αλλά εσείς θα πεθάνετε σαν άντρες,
και θα πέσετε σαν ένας από τους πρίγκιπες.”
Δεν είναι μόνο αυτοί οι σκοτεινοί σπόροι ανάμεσά μας,
κυβερνούν πάνω μας. Αυτοί είναι οι άρχοντες αυτού του
τρισδιάστατου σύμπαντος. Κάθονται σε υψηλές θέσεις και
κυβερνούν τους ανθρώπους άδικα. Είναι ακριβώς όπως το έκαναν
στις ημέρες του Χριστού, όταν εκπροσωπήθηκε στον άνθρωπο
Ιησού. Οι ίδιοι κυβερνούν τους ανθρώπους.
Είναι κακοί. Και όπως και οι αληθινοί σπόροι. είναι, επίσης,
μετενσάρκωση συνεχώς για να συνεχίσει τον κανόνα τους πάνω
από τον πλανήτη. Τα παιδιά τους, και τα παιδιά των παιδιών
συνεχίζουν να μεταφέρονται σε μέρη ελέγχου και κυριαρχίας για
την υπόλοιπη ανθρωπότητα.
Δεν θα υπερασπιστούν τους φτωχούς και πατέρες, ή να κάνει
ακριβώς για να τους πληγέντες και άπορους, ούτε να τους
βοηθήσει από το χέρι του κακούς αυτούς. Αυτά, τα πόδια-στο
σκοτάδι από την ίδια την ίδρυση αυτού του κόσμου. Είναι οι θεοί
αυτού του κόσμου και τα παιδιά του κομιστή σπόρου τους
Εωσφόρος/Σατανά.
Ανακοίνωση και οι δύο σπόροι αναφέρονται από τα θεμέλια
αυτού του κόσμου. Ακριβώς όπως ο σπόρος του Χριστού ήταν από
το ίδρυμα που φυτεύεται εδώ, έτσι επίσης ήταν οι ψευδείς σπόροι
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που φυτεύτηκαν που υπεάρξαν από πριν από τα θεμέλια αυτού του
κόσμου. Και τώρα όλοι έχουν μεγαλώσει μαζί ως ένας λαός, όπως
εμείς κοντά μια άλλη κυκλική συγκομιδή.
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Κεφάλαιο (9) – Μήπως το κακό έχει ένα
σκοπό;
Η διαδικασία από την αρχή αποκαλύπτει ότι ο σπόρος
σπέρνεται στη διαφθορά, μια λέξη που σηματοδοτεί την παρακμή
εις θάνατον. Και ανεβαίνει ή φέρει καρπούς εις την διαφθορά, μια
λέξη που αντιπροσωπεύει την αναγέννηση ή την αφύπνιση από τον
ύπνο του θανάτου.
Το σκοτάδι χρησιμοποιείται για να βλαστήσουν οι σπόροι. Αυτό
σημαίνει ότι το κακό έχει αξία;
Πριν από πολύ καιρό πριν από τον κόσμο ήρθε σε ύπαρξη,
μίλησα για την πραγματική τους σπόρους που είναι μέσα στον
Χριστό. Οι αληθινοί σπόροι υπήρχαν πριν από την ύπαρξη αυτού
του σύμπαντος.
Ωστόσο, κάτι άλλο συνέβη και πολύ πριν από τον κόσμο. Το
κακό μπήκε στη σκηνή και άρχισε να διαδίδεται μεταξύ των
Αγγέλων.
Ήταν τότε που ένα σχέδιο αποφασίστηκε ότι θα επιτρέψει την
πραγματική τους σπόρους για να βιώσουν έναν κόσμο του σκότους,
έναν κόσμο που έλειπε τελειότητα έτσι θα είναι σε θέση να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση του σκότους και τι κάνει για το
πνεύμα.
Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό που τόσοι πολλοί πιστεύουν, το
κακό δεν δημιουργήθηκε από την αληθινή πηγή, πατέρα και
μητέρα., ήταν απλά ένα γεγονός ότι τώρα υπήρχε με βάση την
πτώση των Αγγέλων.
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Ήταν τότε αποφάσισε να επιτρέψει μια παιδική χαρά που θα
δημιουργηθούν που θα επιτρέψουν τόσο για το καλό και το κακό,
και στη συνέχεια να επιτρέψει σε όλους τους πραγματικούς
σπόρους την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι, όπου το κακό
και την κακία τελικά να οδηγήσει Βιώνοντας το χωρίς να πωλούν
εντελώς πάνω από την ψυχή κάποιου πάνω σε αυτή την κακοήθεια.
Με αυτό τον τρόπο η ψυχή μπορεί να βιώσει το σκοτάδι και
όμως να μην είναι μόνιμα προσαρτημένη σε αυτήν, μπορεί στην
πραγματικότητα να χωριστεί μέσω της διαδικασίας που είναι
γνωστή ως μεταμετανάστευση της ψυχής.
Το σκοτάδι δεν έχει καμία πραγματική εγγενή αξία, εκτός από
αυτό είναι καίριας σημασίας σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς όπως
όταν θάβουμε το σπόρο στο έδαφος, και το καλλιεργούμε έτσι
ώστε το αποτέλεσμα θα ήταν ο σπόρος γίνεται εγκαταστάσεις για
να παραγάγει τα φρούτα.
Ωστόσο, όπως έχουμε μάθει ο σπόρος πρέπει πράγματι να
βιώσουν το θάνατο, αυτό είναι μέρος της διαδικασίας διατήρησης
της ψυχής καθαρίζονται ακόμη και ενώ βιώνει την προσωρινή
αποσύνδεση με τον πατέρα και τη μητέρα.
Η γη από μια άποψη γίνεται η μητέρα που μεταφέρει το σπόρο
μέσα έως ότου μπορεί να γεννηθεί. Και μετά ο σπόρος προχωρεί
για να φέρει καρπούς. Εάν ο σπόρος δεν φέρει τα φρούτα, οι
εγκαταστάσεις είναι αντιπαραγωγικές και πρέπει να είναι πίσω κάτω
από το χώμα για τους νέους σπόρους που φυτεύονται κάποια άλλη
στιγμή. Αυτό είναι το πώς η ψυχή επιστρέφει για να τελειώσει τη
δουλειά που είχε αποτύχει να ολοκληρώσει πριν.
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Η διαδικασία επιτρέπει στην ψυχή να ρίξει τη σύνδεσή της με
το σκοτάδι, ενώ επανιδρύθηκε πίσω στη διαδικασία του θανάτου
και της αναγέννησης. Η ψυχή είναι έτσι καθαριστεί από όλα τα
λάθη που πέρασε και επιτρέπεται να αρχίσει και πάλι να τελειώσει η
εργασία ξεκινώντας και πάλι ανανεωμένη. Και αυτή η διαδικασία
δεν θα τελειώσει ποτέ μέχρι η ψυχή να εκπληρώσει την ευθύνη της.
Έτσι, όπως δηλώνει, ο πατέρας και η μητέρα, ούτε ο Υιός θα
μας εγκαταλείψει ποτέ ή θα μας αφήσει. Αυτή είναι η αληθινή
αγάπη άνευ όρων για τους γονείς, δεν ευεργέτες, δεν
θεματοφύλακες, αλλά πραγματική αγαπώντας τους γονείς.
Θα μπορούσες ποτέ να πιστέψεις το αντίθετο;
Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται ξανά και ξανά. Δεν είναι μια
μοναδική δραστηριότητα που πολλοί έχουν παρασυρθεί στην πίστη.
Έτσι, τώρα είναι καιρός να αρχίσουμε τη μετάβαση αυτή τη
φόρμουλα από ένα αινιγματικό μεταφορικό μήνυμα, σε μια κάτω
στη γη διαδικασία όπου μπορούμε να εξακριβώσουμε πώς αυτοί οι
όροι ισχύουν πραγματικά για εμάς στην καθημερινή μας ζωή.
Εμείς η ψυχή είναι οι φυτεμένοι σπόροι στο πέπλο της σάρκας
σώμα, το οποίο ονομάζεται αποσύνθεση avatar. Η ψυχή μέσα είναι
ο σπόρος του πατέρα και της μητέρας που φυτεύτηκαν σε αυτό το
ανθρώπινο ον που δεν έχει ακόμη αναγεννηθεί.
Υπάρχει επίσης ένα κακό σπόρο? αυτά είναι τα παιδιά του
αντιπάλου, τα οποία φυτεύονται επίσης μέσα στο κουκούλι της
σάρκας και του αίματος ανθρώπου avatar.
Η ανθρωπότητα αποτελείται είτε από τους σπόρους του πατέρα
και της μητέρας και του Χριστού, είτε από τους σπόρους των
πεσόντων ή τους κατασκευασμένα αυτά, Διαβάστε τη σειρά
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χρονικών βρόχων χρονικά για περισσότερες πληροφορίες. Η
διαφορά είναι, ο σκοτεινός σπόρος καθιερώνει το κουκούλι ως
αληθινό βιότοπό τους.
Και ο καλός σπόρος πρέπει πράγματι να μάθει ότι αυτό το
κουκούλι πρέπει να χυθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία για να γίνει
τέλεια και πάλι όπως ο πατέρας και η μητέρα τους, μέσω αυτής της
μακράς μετάβασης, όπως η Μεταμόρφωση, η οποία είναι μοναδική
για κάθε ψυχή.
Οι σπόροι αντιπροσωπεύουν επίσης τη λέξη ή την προφορική
σύνδεση του πατέρα και της μητέρας δεδομένου ότι αφορά στη
σοφία, την οδηγία, την καθοδήγηση και τη γνώση. Ωστόσο, όπως
μάθαμε, η λέξη δεν προοριζόταν ποτέ να γραφτεί σε κάποια φυσική
συσκευή, επειδή η «ύλη» είναι σε παρακμή και γίνεται
διεστραμμένη.
Έτσι, η λέξη είναι το πνεύμα και δεν έχει σημασία με βάση.
Ως εκ τούτου, ο Χριστός είπε, αυτός ήταν ο λόγος, ήταν ο
άρτος της ζωής. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα
μου έχει αιώνια ζωή.
Τώρα ας αρχίσουμε να διαμορφώνουμε αυτή την αρχαία σοφία
σε συγκεκριμένη γνώση, όπου μπορούμε στη συνέχεια να τη
χρησιμοποιήσουμε για να μας ωφελήσει στη ζωή μας σήμερα
επιτρέποντας μια καλύτερη κατανόηση.
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Κεφάλαιο (10)-η λέξη πρόκειται να
καταναλωθεί!
Όταν ο πατέρας μας μιλάει μέσω του Υιού ή του αρχικού
πρωτότοκου μεταξύ πολλών, γίνεται με πνεύμα, όχι με σάρκα.
Καταλάβετε, η σύνδεσή μας με τον πατέρα και τη μητέρα είναι
πάντα μέσω του πνεύματος. Καθώς η κρυμμένη λέξη μπαίνει στο
μυαλό μας, καταναλώνεται.
Ο Χριστός μέσω του ανθρώπου ο Ιησούς αντιπροσώπευε αυτή
τη λέξη στη σάρκα, έτσι δικαίως δήλωσε, αυτός που τρώει τη
σάρκα μου και πίνει το αίμα μου hath αιώνια ζωή... αλλά αυτό ήταν
μόνο μια μεταφορά και αυτό είναι που αποκάλυψε, και όμως
πολλοί δεν κατάλαβαν. Και ακόμη και σήμερα οι Χριστιανοί σε όλο
τον κόσμο δεν καταλαβαίνουν τι ο Χριστός εκτίθενται εδώ.
Αυτή είναι η πιο παρεξηγημένος Πρόγνωση σε όλες τις
θρησκείες. Και είναι ο κεντρικός πυρήνας για όλη τη σύγχυση.
Πρώτον, όπως και στον τύπο, όταν πηγαίνουμε στο σχολείο σε
ό, τι επίπεδο βαθμού που μπορεί να είναι, καταναλώνουμε τη
γνώση που μας δίνεται από το δάσκαλο. Είμαστε σε μια αίσθηση,
τρώγοντας και πίνοντας τη γνώση. Στη σάρκα αυτή η γνώση
διανέμεται μέσω των προφορικών και γραπτών διδασκαλιών, μέσω
των αισθήσεων.
Έτσι διαδίδεται η γνώση μέσω της σάρκας. Η ίδια η λέξη
Διαδίδονται Σημαίνει σπορά του σπόρου. Ως εκ τούτου, οι
σπόροι εμφυτεύονται στο μυαλό των μαθητών, και στη συνέχεια να
βρίσκει ρίζα να αυξηθεί μέσα στην κατανόησή τους.
Εάν η γνώση φέρει καρπούς, τότε μπορεί κανείς να
ανταμειφθεί με περισσότερες γνώσεις. Αν αποτύχει να αυξηθεί
108 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
εντός, ο φοιτητής κρατείται πίσω για να πάει πάνω από ό, τι
αποκαλύφθηκε πριν, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές μέχρι ο
φοιτητής έχει τελικά περάσει στο επόμενο επίπεδο βαθμού.
Βλέπουμε ότι αυτό είναι το πώς λειτουργεί στην καθημερινή
μας ζωή, ωστόσο, είναι μόνο συμβολική για το πώς λειτουργεί στο
πνεύμα. Όταν εμφανίζεται προφορική ή γραπτή διάδοση, είναι μια
φυσική διαδικασία για το ανθρώπινο μυαλό για την επεξεργασία
νέων πληροφοριών.
Αυτή η διαδικασία δεν αποκαλύπτει την αληθινή λέξη, δεν
είναι ο Χριστός. Η αληθινή λέξη έρχεται σε μας μέσω των
αισθήσεων πνεύμα δεν τις σαρκικές αισθήσεις.
Ακριβώς όπως η αγάπη, η συμπόνια, η πίστη, το έλεος και η
χαρά, αυτά τα πράγματα προέρχονται από μέσα. Κανείς δεν
χρειάζεται φυσική γνώση για να αποκτήσει αυτούς τους καρπούς
του πνεύματος. Τα νιώθουν μέσα στην ψυχή.
Όταν ο Χριστός είπε στο πρόσωπο του Ιησού, Όποιος τρώει τη
σάρκα μου και πίνει το αίμα μου στο John 6. Αποκάλυπτε τον
αληθινό τρόπο. Δεν έλεγε ότι οι άνθρωποι πίνουν το αίμα του και
τρώνε τη σάρκα του, σωματικά.
Όταν οι άνθρωποι της μέρας του άκουσαν αυτό το μυστήριο,
δεν καταλάβαιναν. Έτσι, έπρεπε να χρησιμοποιήσει μια φυσική
ερμηνεία για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την πνευματική
διαδικασία.
Στη συνέχεια είπε, "Είμαι ο άρτος της ζωής.”
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Θυμήσου, αυτός είναι ο λόγος, η λέξη έγινε σάρκα, που
σημαίνει ότι το πνεύμα μπήκε στον άνθρωπο, ή μέσα στο άβαταρ.
Αποκάλυπτε ότι είναι ο άρτος της ζωής. γιατί αυτό που είναι μέσα
του πρέπει επίσης να είναι στους πραγματικούς σπόρους.
Στη
συνέχεια,
συνειδητοποιώντας
δεδομένου
ότι
οι
περισσότεροι από τους ανθρώπους που μιλούσε, ήταν συγκεχυμένη,
στη συνέχεια δήλωσε, «όπως ακριβώς ήταν με τον Μωυσή, σας
έδωσε μάννα για να φάει, και έτσι είναι με τον Χριστό, αυτός είναι
ο άρτος της ζωής. "
Και πάλι, αν και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα για τι μιλούσε.
Υποστήριξαν και είπαν, "Δώσε μας αυτό το ψωμί ώστε να
μπορέσουμε να το φάμε και να ζήσουμε για πάντα."
Ήθελαν κάτι σωματικό να φάνε, γιατί μόνο αυτό καταλάβαιναν.
Ο Χριστός επέστρεψε και είπε, είμαι ο άρτος της ζωής, αυτός που
τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου θα ζήσει για πάντα.
Και πάλι, όπως και πριν, ακόμα δεν κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν
ότι οι λέξεις που μιλούσε ήταν πνευματικές, να ερμηνευτούν από
τις αισθήσεις του πνεύματος όχι τη σάρκα και τις αισθήσεις του
αίματος. Έτσι, είπε, "Είναι τα λόγια μου που είναι πνεύμα, και
είναι αιώνια.”
Και ακριβώς όπως ο αληθινός σπόρος, που ήταν η αρχική λέξη
ήταν αιώνια, έτσι επίσης ήταν οι φυτευμένοι σπόροι μέσω των
παιδιών πατέρα και της μητέρας, αιώνιος.
John 6/63 "Είναι το πνεύμα που επιταχύνει (φέρνει στη ζωή);
η σάρκα δεν κερδίζει τίποτα. Οι λέξεις που σας μιλώ, είναι
πνεύμα, και είναι ζωή.”
110 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
Οι άνθρωποι, στη συνέχεια, όπως σήμερα ήταν τόσο τυλιγμένο
γύρω από τις φυσικές αισθήσεις του τρώγοντας ή λαμβάνοντας
κάτι μέσα από φυσικά μέσα, ήταν εντελώς συγκεχυμένη? δεν
καταλάβαιναν τι προσπαθούσε να τους διδάξει. Γιατί τους
μπερδεύει τόσο;
Είναι ενδιαφέρον και όμως πολύ λυπηρό το ότι κατά τη
διάρκεια αυτής της συνάντησης κάθε ένας από τους ανθρώπους
που ήταν εκεί μαζί του σταμάτησε να τον ακολουθεί εκτός από
τους πρώτους μαθητές, και αυτό αναφέρθηκε στο βασικό στίχο,
John 6:66.
Αλλά γιατί σταμάτησαν να τον ακολουθούν;
Επειδή δεν ήταν σε θέση να εσωτερίκευση της λέξης μέσα
τους, χρειάζονταν κάποιο είδος της φυσικής διαδικασίας ή τρόπο
για να κατανοήσουν αυτό που ήταν διδασκαλία τους.
Ο Χριστός προσπαθούσε να τους πει ότι δεν μπορεί κανείς να
επεξεργαστεί αυτά τα πράγματα μέσω του φυσιολογικού φυσικού
τρόπου, πρέπει να γίνει μέσω του πνεύματος. Η εκμάθηση δύο συν
δύο ισούται με τέσσερα είναι μια χαρά, αλλά δεν θα ωφεληθεί ένα
πνευματικά. Μάθηση αγάπη, έλεος και συμπόνια μέσω του
Πνεύματος μέσα αποκαλύπτει όλα τα πράγματα.
Η σαρκώδη χαρακτηριστικά της διανομής πληροφοριών κέρδη
λίγο, και πνευματικά μιλώντας είναι ουσιαστικά άχρηστο.
Αποκάλυπτε έναν κώδικα που εγκαταστάθηκε σε όλα τα αληθινά
παιδιά του πατέρα και της μητέρας.
Σήμερα, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι ακόμα σε θέση να
εσωτερίκευση τη λέξη μέσα τους? χρειάζονται κάποια φυσική
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συσκευή ή μεσάζοντα για να τους βοηθήσει σαν να μην έχουν
κανένα πνεύμα για να κατανοήσουν ή να κατανοήσουν μέσα τους.
Είτε αναζητούν ένα μέλος της οικογένειας, peer, φίλος, ιερέας ή
κάποια Ένωση σαν μια θρησκεία, αυτό φαίνεται να είναι ο μόνος
τρόπος που μπορούν να επεξεργάζονται ό, τι πρέπει να είναι
φυσικό μέσα τους.
Και συχνά, όταν προσπαθείτε να αποκαλύψει την απλότητα
της αγάπης και την πραγματική αξία της διαδικασίας, πολλοί
φεύγουν μακριά, συχνά εξοργισμένοι, αρνούμενος αυτό που είναι
τόσο προφανής, επειδή έχουν διεστραμμένος από έναν άλλο τρόπο.
Τα πόδια από το Χριστό μέσα για να ακολουθήσει ένα κοσμικό
και εξωτερικό Χριστό και ο Θεός, επειδή αδυνατούν να διακρίνουν
μέσα τους. Είναι μόλυβδος παραπλανάται και συχνά απορρίπτουν
τον αληθινό Χριστό για έναν ψευδή Χριστό.
Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Χριστό στην πιο
παράξενη όλων των εποχών συμπτωματικά αποκάλυψε στο στίχο,
John 6:66. Πιστεύω ότι ήταν να αποκαλύψει τι το πνεύμα του
Αντίχριστος είναι πραγματικά, η οποία αφήνει το ψωμί της ζωής
μέσα για να συμμετάσχουν από μια ψευδή ψωμί ή ψευδή «λέξη»
στο εξωτερικό.
Πολλοί έχουν λάβει τη Βίβλο, η οποία είναι η φθαρτή φυσική
εκδήλωση της λέξης ως η αληθινή και αμόλυντη λέξη. Και πολλοί
έχουν αρχίσει, αντ ' αυτού, για να φάνε και να πιουν μιας
αλλοιωμένης λέξης, μια που δεν στέλνεται από τον πατέρα και τη
μητέρα, και έτσι αγνοούν εντελώς τις αισθήσεις πνευμάτων
δεδομένου ότι αφορούν την αληθινή λέξη που κωδικοποιείται μέσα
σε τους.
Ως παράδειγμα, ένας πατέρας και η μητέρα δεν θα
εγκαταλείψει ποτέ, να καταστρέψουν, και απειλούν να κάψουν τα
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παιδιά τους σε μια πύρινη κόλαση και ή τη λατρεία της ζήτησης από
τα παιδιά τους, λόγω της έλλειψης ή πολλαπλά λάθη τους.
Αυτό πρέπει να κωδικοποιηθεί μέσα σε όλους τους
πραγματικούς σπόρους. Αυτό δεν πρέπει ακόμη και να είναι μια
αποδεκτή πεποίθηση με οποιοδήποτε αληθινό σπόρο. Και όμως
πολλοί επιτρέπουν στον εαυτό τους να διακυβεύονται και αντί να
αναζητούν την αλήθεια μέσα, αρχίζουν να πιστεύουν ότι ο Θεός
ενεργεί με αυτόν τον τρόπο.
Πολλοί επέτρεψαν στους εαυτούς τους να ακολουθήσουν έναν
νέο τρόπο, έναν νέο Θεό, έναν νέο Χριστό, που δεν ακολούθησε
αυτά τα πρωτόκολλα, και καταστράφηκαν.
Ο Χριστός δεν ήταν και ποτέ δεν ήταν, η Βίβλος. Ο Χριστός
είναι η λέξη, όχι η Βίβλος, και η άφθαρτος λέξη του Χριστού είναι
γραμμένη μέσα στην ψυχή. όχι σε πέτρα, πάπυρο ή οποιαδήποτε
άλλη φυσική πλατφόρμα.
Τώρα Μάθε το μυστήριο!
Ο Χριστός είναι ο πνευματικός αγωγός που εκτείνεται μεταξύ
του πατέρα και της μητέρας και των παιδιών, ή τους πολλούς
πραγματικούς σπόρους. Θα μπορούσε κανείς να πει τον αγωγό.
Ακριβώς όπως ένα δέντρο, ο πατέρας και η μητέρα είναι ο σύζυγος,
ή οι αγρότες, ως σπορείς του σπόρου που φυτεύουν το δέντρο.
Ο κορμός ή αμπέλου του δέντρου είναι ο Χριστός? Οι κλάδοι
που επεκτείνονται από τον κορμό είναι τα παιδιά του πατέρα και
της μητέρας, η οποία βγήκε από την άμπελο Χριστού. Αυτά πρέπει
να παράγουν καρπούς ως αποδέκτης αυτής της ενεργειακής
διαδικασίας. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί με άλλο τρόπο.
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Όλοι τους συνδέονται ως ένας, αλλά κάθε ένας διαδραματίζει
έναν καίριο ρόλο. Όταν ο πατέρας και η μητέρα στέλνει την
ενέργειά της σε μας μέσω της διαδικασίας, πρέπει να περάσει από
την κύρια Άμπελο ή τον κορμό του δέντρου και έπειτα στις
επεκτάσεις, οι κλάδοι.
Είναι η ίδια ενέργεια που κινείται μέσα από ολόκληρο το
δέντρο. Ως εκ τούτου, η ενέργεια είναι η ζωή του δέντρου ή
το ψωμί της ζωής.
Ακριβώς όπως ο αρχικός σπόρος ήταν ο πρώτος που έγινε
μεταξύ πολλών, έτσι είναι ο κορμός ο πρώτος πολλών κλάδων.
Όλα επεκτείνονται από τον κορμό ή την κύρια άμπελο του δέντρου,
Όλα!
Όταν ένα δέντρο ποτίζεται, και λαμβάνει ηλιοφάνεια, οι
θρεπτικές ουσίες προέρχονται από την κύρια άμπελο και έπειτα
στους κλάδους. Δεν προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Δεν
μπορεί να υπάρξει άλλη πηγή για να παρέχει την κατάλληλη τροφή
των κλάδων του δέντρου.
Όταν η λέξη ομιλείται μέσω του πατέρα και της μητέρας,
αποστέλλεται εις και μέσω ολόκληρου του δέντρου μέσω του
αμπελιού ή του Χριστού, και το δέντρο παίρνει τη δύναμή του μόνο
από εκείνη την πηγή, όχι από τίποτα εξωτερικό. Ο κλάδος δεν
μπορεί να κοιτάξει σε ένα άλλο δέντρο ή πηγή και να πει
ζωοτροφές μου. Η ζωή του έρχεται από μέσα.
Τώρα Κατανοήστε ένα άλλο μυστήριο.
John 15 1-9 "Είμαι το αληθινό αμπέλι, και ο πατέρας μου είναι
ο σύζυγος. Κάθε υποκατάστημα σε μένα που δεν φέρει καρπούς
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που παίρνει μακριά: και κάθε υποκατάστημα που φέρει καρπούς,
αυτός εκκαθαρίζει, ότι μπορεί να φέρει εμπρός περισσότερα
φρούτα."
Ο όρος «αφαιρεί» μέσα για να αφαιρέσει κάτι που είναι
ανεπιθύμητο. Γιατί ο πατέρας βγάζει κάτι από το δέντρο;
Προφανώς όπως μάθαμε νωρίτερα ένα καλό δέντρο δεν μπορεί να
παραγάγει τα κακά φρούτα ούτε μπορεί ένα κακό δέντρο να
παραγάγει τα καλά φρούτα.
Γι ' αυτό το μυστήριο αποκαλύφθηκε. Αυτό που ο πατέρας
πρέπει να πάρει μακριά είναι αυτός κλάδος που αποτυγχάνει να
παραγάγει τα φρούτα κατάλληλα.
Αυτό το κλαδί χάθηκε για πάντα; Αυτό το κλαδί χάθηκε για
πάντα; Φυσικά, όχι, τίποτα στο δέντρο του πατέρα δεν είναι κακό ή
κακό, δεν μπορεί να είναι. Ένα καλό δέντρο δεν μπορεί να παράγει
κακά φρούτα.
Εντούτοις, ένα καλό δέντρο μπορεί να παραγάγει έναν κλάδο
που δεν ενεργεί κατά σειρά της διαδικασίας δέντρων και έτσι εκείνο
το υποκατάστημα πρέπει να αφαιρεθεί.
Στη συνέχεια, αναφέρει, ότι η οποία παράγει καρπούς πρέπει
να εξαγνιστεί έτσι ώστε να μπορεί να παράγει περισσότερα φρούτα.
Ο όρος εκκαθάριση σημαίνει εξάλειψη, αφαίρεση, εκκαθάριση
και αποβολή. Ρωτήστε τον εαυτό σας μια ερώτηση, αν έχετε
παραγάγει τα φρούτα ως ένα καλό σπόρο, ως ένα από τα κλαδιά,
τότε γιατί είναι ο πατέρας αφαίρεση σας; Και εάν είστε μέρος του
δέντρου, πού πηγαίνετε έτσι ώστε μπορείτε να παραγάγετε
περισσότερα φρούτα, δεδομένου ότι έχετε εξαλειφθεί από το
δέντρο, το οποίο είναι Χριστός σε μας;
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Η απάντηση έγκειται στην αλήθεια πάνω απ ' όλα
Χριστιανισμός και πολλά άλλα συστήματα πεποιθήσεων αρνούνται.
Λέγεται «μεταμετανάστευση της ψυχής». Η λήψη της ψυχής από
το ένα σώμα και την σπορά και πάλι σε ένα άλλο.
Ο κλάδος που δεν έχει παραγάγει καμία αύξηση καθώς επίσης
και ο κλάδος που έκανε την απόδοση μερικών φρούτων μπορεί και
οι δύο να αφαιρεθούν, και όμως δεν καταστρέφονται ποτέ. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η ενέργεια που έφερε εμπρός
υποκατάστημα σας ήταν για πάντα προσωπική ενέργεια ψυχή σας ή
σπόρων που υπήρχαν πριν από τον κόσμο ήταν.
Ωστόσο, προσέξτε τι δηλώνει, ο πατέρας το εκκαθαρίζει ότι θα
μπορούσε να φέρει εμπρός περισσότερα φρούτα. Πώς είναι αυτό
ακόμη και δυνατό εάν ένα δίνεται μόνο ένα ενιαίο χρόνο
ζωής, όπως πολλοί πιστεύουν;
Καταλαβαίνεις την ομορφιά αυτού του είδους; Ο κλάδος που
κόβεται δεν καταστρέφεται αιώνια, αφαιρείται απλά έως ότου
μπορεί να φέρει περισσότερα φρούτα σε μια άλλη στιγμή,
wherewith γίνεται ένα νέο κλαδί εμβολιασμένο στο ίδιο δέντρο.
κάποια άλλη στιγμή.
Και πάλι, σύμφωνα με τα περισσότερα
πεποιθήσεων σήμερα, πώς είναι αυτό ακόμη δυνατό;

συστήματα

“Τώρα είσαι καθαρός μέσα από τη λέξη που σου έχω μιλήσει.
Συμμορφωθείτε μαζί μου και εγώ μέσα σας. Δεδομένου ότι το
υποκατάστημα, δεν μπορεί να φέρει καρπούς του εαυτού του,
εκτός από το να τηρήσουν την αμπέλου? δεν μπορείς άλλο, εκτός
από το να συμμορφωθείς μαζί μου.
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Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς είστε τα κλαδιά. Αυτός που
συμμορφώνεται με μένα, και εγώ σε αυτόν, το ίδιο φέρνει εμπρός
πολλά φρούτα? γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Αν ένας άνθρωπος δεν συμμορφώνεται με μένα, αυτός πετιέται
εμπρός ως υποκατάστημα, και είναι μαραμένα? και οι άντρες τα
μαζεύουν, και τα ρίχνουν στη φωτιά, και καίγονται.
Αν συμμορφωθείς μαζί μου, και τα λόγια μου τηρήσουν μέσα
σου, εσείς θα ρωτήσετε τι θα κάνετε, και θα γίνει εις εσάς. Εδώ
είναι ο πατέρας και η μητέρα μου δοξασμένος, ότι υμείς φέρουν
πολλά φρούτα? So, θα είστε αδέλφια μου.
Όπως με αγάπησε ο πατέρας και η μητέρα μου, έτσι σε
αγαπούσα: συνέχισε την αγάπη μου.”
Αυτή είναι η διαδικασία της αναγέννησης, τα παιδιά του
πατέρα είναι τα κλαδιά, και η δόξα του υποκαταστήματος είναι τα
φρούτα που ο κλάδος παράγει μέσω του Χριστού. Αλλά το
υποκατάστημα από μόνο του δεν μπορεί να παράγει τίποτα. Πρέπει
να στηριχθεί στην ενέργεια που στέλνεται από τον πατέρα και τη
μητέρα στο αμπέλι.
Τίποτα εξωτερικό δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν ένα Γιώτα
της πνευματικής ενεργειακής ενέργειας που δεν προέρχεται από
την κύρια αμπέλου. Αυτό είναι το μυστήριο της λέξης, μας δίνεται
από μέσα από τον πυρήνα του δέντρου/Χριστού, άμεσα
εμποτισμένο σε όλα τα κλαδιά.
Είναι ο κώδικας και η αληθινή λέξη.
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Όπως προαναφέρθηκε, η Βίβλος είναι η διπλή σπόρος του
καλού και του κακού, είναι ο συνδυασμός αναμιγνύεται με την
αλήθεια και το λάθος για να δημιουργήσει σύγχυση. Η Βίβλος
ερμηνεύει ακόμη και τη λέξη σύγχυση? είναι από την εβραϊκή λέξη,
Βαβέλ.
Η αρχική μορφή ρίζας σε αυτήν την λέξη ήταν BBL. τα
φωνήεντα προστέθηκαν αργότερα. Το κλειδί για την κατανόηση
αυτού είναι να κατανοήσουμε τη λέξη BBL σημαίνει να
αναμειγνύεται μαζί ή να συγχέουμε.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί για την προέλευση της λέξης Βίβλος
και από πού προέρχεται; Βγήκε από τον 14ο αιώνα μ.χ. Ήρθε στη
γλώσσα ως byblíon, ως Πάπυρος ρολό ή λωρίδα του πάπυρου που
περιείχε γραφές.
Ήταν ο συνδυασμός παλαιά και Καινή Διαθήκη που ενώθηκαν
από την Ανατολική και δυτική Ρωμαίους αυτοκράτορες και την
αγγλική βασιλιάδες και βασίλισσες, η οποία είναι εξαιρετικά
αφήγηση. Τώρα ρωτήστε τον εαυτό σας το ερώτημα, ποιος είναι ο
μεγαλύτερος παράγοντας σύγχυση σε αυτόν τον κόσμο σήμερα,
όταν μιλάμε για τη Βίβλο;
Πολλοί θα έλεγαν ότι η παλαιά και η Καινή Διαθήκη
συνδυάζονται. Μερικοί πιστεύουν, είναι οι οπαδοί της Παλαιάς
Διαθήκης, αλλά όχι το νέο. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι οι οπαδοί της
Καινής Διαθήκης, όχι το παλιό. Και μερικοί πιστεύουν ακόμη ότι
μπορούν να ακολουθήσουν με κάποιο τρόπο και τα δύο, ακόμα κι
αν το ένα συχνά έρχεται σε αντίθεση με το άλλο.
Αυτό είναι σύγχυση-BBL.
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Το κλειδί είναι να κατανοήσουμε, ότι ό, τι αποκαλύπτει δείχνει
μια ανάμειξη που έχει συμβεί. Μια ανάμειξη των διαφόρων βιβλίων,
τραγούδια, γραπτά, προφήτες, βασιλιάδες, θεούς, του Χριστού και
πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Και είναι αυτή η ανάμειξη που έχει
δημιουργήσει όλη τη σύγχυση.
Και έτσι, η Βίβλος είναι η Βαβέλ. Θυμηθείτε η Βίβλος δεν είναι
ένα άπταιστα βιβλίο του εαυτού της ως φυλλάδιο οδηγιών? είναι
μια ανάμειξη πολλών βιβλίων και γραπτών από διαφορετικές
χρονικές περιόδους.
Η Βίβλος δεν είναι μια ενιαία ιστορία, είναι ένας συνδυασμός
των γραφών από διάφορους ανθρώπους κάτω μέσω των ηλικιών,
κάποια εμπνευσμένη, κάποιοι όχι.
Και τότε κάποιος αποφάσισε να λάβει αυτά τα γραπτά και να τα
αποθηκεύσετε σε ένα ενιαίο βιβλίο ή καλύτερα γνωστή ως Byblos,
που σημαίνει πολλά βιβλία αναμειγνύονται. Και μετά τα
τοποθέτησαν εντελώς σαν ένα. Ως εκ τούτου, έχουμε πρόσβαση
στο όνομα, Byblion-Βαβυλώνα!
Ωστόσο, αυτοί οι συνωμότες άφησε έξω δεκάδες, αν όχι
εκατοντάδες άλλα γραπτά έτσι θα μπορούσαν να προτείνω αυτό
ένα ενιαίο βιβλίο ανά ένα σύνολο ημερήσιας διάταξης, η οποία
ανήλθε σε 66 βιβλία συνολικά.
Η Βίβλος αποκαλύπτει τον αριθμό του ανθρώπου είναι ο
αριθμός 6, με βάση την ημέρα δημιουργίας του, και εδώ έχουμε
ένα
επιλεγμένο
σύνολο βιβλίων
όλα
αναμειγνύονται
ή
αναμειγνύονται που δημιούργησε τον αριθμό 66, και έτσι έχουμε
ένα σύμβολο, ή κώδικα, η Βίβλος συνδέεται με τον αριθμό 666.
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Τώρα μάθαμε επίσης ότι ο Αντίχριστος είναι ο αριθμός 666. Τι
είναι ο Αντίχριστος? Πρόκειται για μια ψευδή ατζέντα Χριστού και
τη διαδικασία, η οποία είναι αντίθετη ή κατά του αληθινού Χριστού,
ή καλύτερα αποκάλυψε κάτι που είναι έξω από το κύριο δέντρο,
αλλά προσπαθεί να αντικαταστήσει τον αληθινό Χριστό με μια
ψευδή ένα.
Θυμηθείτε, ο Χριστός είναι η λέξη, και όλες οι ροές ενέργειας
από τον πατέρα και τη μητέρα στο Χριστό. Και στη συνέχεια ρέει
στα κλαδιά, ή τα παιδιά ή τους απογόνους του θείου γονείς.
Δεν ρέει μέσα από τους ιερείς, τους υπουργούς, τους
επισκόπους και ραβίνοι και στη συνέχεια εις τα κλαδιά. Δεν ρέει
στην εκκλησία σου και μετά στα κλαδιά. Ρέει απευθείας από την
κύρια άμπελο στα κλαδιά. Έτσι, ο Χριστός έχει τον προσωπικό
έλεγχο του κάθε υποκαταστήματος μέσα του. Οτιδήποτε πέρα από
αυτόν τον έλεγχο είναι Ψεύτικος Χριστός.
Μάθαμε επίσης το BBL ή Βαβέλ ήταν η ανάμειξη ή στρέβλωση
της αλήθειας. Αυτό αποκαλύπτει μια άλλη «λέξη» έχει προστεθεί,
μια ψευδή λέξη, για να επιφέρει σύγχυση.
Έτσι, ο Αντίχριστος είναι σύγχυση, ή μια στρέβλωση του
πραγματικού Χριστού/λέξη.
Η Αγία Γραφή ή η καταγωγή της Βαβέλ είναι το δέντρο της
ανάμειξης της γνώσης του καλού και του κακού, ενώ η αληθινή
καταγωγή του Χριστού είναι το δέντρο της ζωής.
Τώρα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η σωστή ενέργεια μπορεί
να προέλθει μόνο από μέσα. Οποιαδήποτε άλλη πηγή που
προσπαθεί να ταΐσει ή να θρέψει τον κλάδο μπορεί να επιφέρει το
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θάνατο στους κλάδους, και θα μαραίνονται μακριά και θα
πεθάνουν και έπειτα οι άνδρες θα έρθουν και θα τους κάψουν.
Τα βιβλία της Βίβλου, τα περισσότερα από τα οποία είναι
κομμάτια από άλλα παλαιότερα και πιο λεπτομερή έργα είναι μια
ανάμειξη, και πολλά από αυτά τα έργα έλλειψη βάθους της γνώσης.
Είναι όλα επιφανειακή γνώση για
οποία έχει. Το ίδιο το γεγονός ότι
δημιουργήθηκαν από το ίδιο βιβλίο
συμφωνεί με το ένα το άλλο ως
αποκαλύπτει απόλυτη σύγχυση.

να δημιουργήσει σύγχυση, η
δεκάδες χιλιάδες θρησκείες
ενώ κανένα από αυτά δεν
προς το περιεχόμενό του

Εντούτοις, η σκοτεινή πλευρά χρησιμοποιεί αυτήν την
σύγχυση για να καθιερώσει την ιδέα ότι ο λόγος το περιεχόμενο
είναι τόσο παρεξηγημένος είναι μόνο οι αληθινοί άνθρωποι
μπορούν να το κατανοήσουν, και αν και αυτό βασίζεται στην
αλήθεια, χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει επίσης περισσότερο
τμήμα και σύγχυση.
Αυτό που δεν σας λένε είναι ότι, ναι μόνο τα πραγματικά
παιδιά μπορούν να κατανοήσουν, όπως είναι φωτισμένο από τον
Χριστό. Αλλά, επίσης, αδυνατούν να αποκαλύψουν ότι η Βίβλος
είναι ένα μείγμα τόσο της αλήθειας και λάθους, ως εκ τούτου δεν
είναι σοφό να ρίξει όλα έξω επειδή υπάρχει λάθος, ούτε είναι σοφό
να τα αποδεχθεί όλα, επειδή υπάρχει αλήθεια.
Θυμηθείτε, μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής, και οι δύο σπόροι
θα σταθώ μαζί σε ένα πεδίο. Αν επιχειρήσετε να σχίσει τους
ψευδείς σπόρους, ίσως ακούσια πετάξει μακριά τους καλούς
σπόρους.
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Επομένως, δεν είναι σοφό να απορριφθεί η Βίβλος συνολικά,
επειδή έχει μερικών από τον καλό σπόρο που είναι μέσα στο
αληθινό πνεύμα. Αν εξαλείψει όλα, θα εξαλείψει μέρος της
αλήθειας και ως εκ τούτου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
ενέργεια πνεύμα μέσα και να εγκαταλείψει αυτό το πνεύμα, καθώς
μπορεί να αποκαλύψει το ίδιο πράγμα που μόλις απορριφθεί.
Ωστόσο, να κατανοήσουν το κλειδί για τον κώδικα. Η λέξη
προέρχεται από μέσα σου, αν αυτό που διαβάζετε δεν
συμμορφώνεται με αυτή τη λέξη, η οποία προέρχεται από μέσα σας,
τότε δεν πρέπει να το καταναλώνουν, μήπως πεθάνετε.
Εάν η λέξη προέρχεται από μέσα σας και συμμορφώνεται με
την γραπτή ή προφορική λέξη, τότε η λέξη είναι απλά
καθιερωμένη Και Επαληθευτεί.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κλειδιά για τον κώδικα μέσα
στον εαυτό σας μέσω του πνεύματος του Χριστού για να
διαχωρίσετε την αλήθεια από το σφάλμα και στη συνέχεια
κρατήστε γρήγορα σε αυτό που είναι καλό και απέχουν από το
κακό.
Τι συμβαίνει όταν ένα άτομο προσπαθεί να καταναλώσει
ολόκληρη την Αγία Γραφή έχοντας αυτό το μείγμα;
Γίνονται δηλητηριασμένα. Δεν χωρίζουν αυτό που είναι λάθος
από την αλήθεια. Τα δέχονται όλα ως αλήθεια, παρόλο που έχει
αναμιχθεί.
Και τι δημιουργεί αυτό; Είναι η εγγενής σύγχυση μέσα στην
ψυχή, ή ο δείκτης του Αντίχριστος, αυτός που έχει αντικαταστήσει
τον πατέρα και τη μητέρα και αντ ' αυτού ανατράφηκε επάνω από
όλους τους άλλους για να τους προσκυνήσει.
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Ως εκ τούτου, καταναλώνοντας αυτό, μπορεί κανείς να
αισθάνεται σαν να είναι γλυκό, όπως το μέλι στα χείλη, για τη λέξη
φαίνεται να επιφέρει την αιώνια ζωή, αλλά όταν καταπιούν κάνει
το στομάχι τους άρρωστο, επειδή η σύγχυση προστίθεται και στη
συνέχεια το υποκατάστημα με μακριά και πεθαίνει.
Όπως έχω γράψει για πολλά χρόνια, αν κάποιος παίρνει ένα
τέλειο σαφές ποτήρι του πόσιμου νερού και προσθέτει μόνο το 5%
αρσενικό στο νερό, εξακολουθεί να είναι δηλητήριο, και αν το
πιείτε ακόμα κι αν φαίνεται παρθένα στην επιφάνεια, θα σας
σκοτώσει.
Β ' Κορινθίους 3/3 "Forasmuch όπως υμείς δηλώνονται
προδήλως να είναι η επιστολή του Χριστού που διορίζονται από
εμάς, γραμμένο όχι με μελάνιΑλλά με το πνεύμα του
ζωντανού πατέρα; όχι σε πίνακες της πέτρας, αλλά σε σαρκώδη
τραπέζια της καρδιάς.”
Βλέπεις τι λέει αυτό; αυτά τα πράγματα που προέρχονται από
τον Χριστό δεν είναι γραμμένα με μελάνι. Είναι γραμμένα μέσα
σου.
Τώρα πώς κάποιος επικοινωνεί μέσα από την καρδιά; Είναι
μέσω των δικών του σκέψεων δεδομένου ότι ευθυγραμμίζονται στο
πνεύμα με το κύριο αμπέλι.
Ως σπόρος, είστε επίσης το κλειδί για τον κώδικα για το
μυστήριο. Όλοι οι αληθινοί σπόροι έχουν μέσα τους αυτό που
χρειάζονται για να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν και να λάβουν
το πνεύμα.
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Πού είναι το κλειδί μέσα; Ο πατέρας και η μητέρα μέσω του
πρώτου που απομένει γιος ζουν μέσα σε κάθε έναν από τους
σπόρους ως πνευματικό DNA και δείκτη RNA. Και όπως ο λόγος
είναι ο Χριστός, η ίδια λέξη υπάρχει μέσα στους πραγματικούς
σπόρους.
Κολοσσαείς 1/27 "Στον οποίο ο πατέρας θα κάνει γνωστό ποια
είναι τα πλούτη της δόξας αυτού του μυστηρίου μεταξύ των λαών?
που είναι, Ο Χριστός μέσα σου, η ελπίδα της δόξας:”
Και αυτό είναι το απόλυτο μυστήριο, η ενέργεια του Χριστού η
λέξη είναι μέσα σας, το πολύ πρωτότυπο σπόρων που δίνονται από
τον πατέρα και τη μητέρα είναι αποθηκευμένο στο πνευματικό
DNA/RNA σας. Αυτό είναι το μυστήριο, αυτή είναι η αλήθεια, και η
λέξη, έτσι ο κώδικας είναι μέσα σου, αποκαλύπτοντας έτσι ο
Χριστός ζει μέσα σου.
Δεν είναι σε κάποια εκκλησία, βιβλίο ή φιλοσοφία. Δεν είναι
ότι αυτά τα πράγματα είναι κακό, αλλά αν κάτι σας απομακρύνει
από την προσωπική σύνδεσή σας με τον Χριστό και τον πατέρα και
τη μητέρα με κάθε τρόπο, είναι μια εξαπάτηση, ένα δείκτη του
Αντίχριστος, η οποία είναι σύγχυση.
Η αληθινή
λέξη
είναι κωδικοποιημένη
μέσα
στους
πραγματικούς σπόρους. Αυτό που είμαι μοιράζονται μαζί σας, έχετε
ήδη κωδικοποιηθεί μέσα σας, αλλά πολλοί έχουν πετάξει αυτό το
μήνυμα μακριά επειδή έχουν οδηγηθεί σε λάθος, μέσω του
μείγματος. Και έτσι, έχουν χάσει ή σπάσει τη σύνδεση που θα
μπορούσε να τους απελευθερώσει, και τώρα πρέπει να εξαγνιστούν
για να τους ετοιμάσει αργότερα.
Ο Χριστός είπε, «εγώ είμαι ο λόγος. Αυτός που τρώει τη σάρκα
μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή.
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Όποιος είναι ο πατέρας και η μητέρα είναι συν-κληρονόμος
του Χριστού επίσης. Όποιος είναι συν-κληρονόμος του Χριστού έχει
την ίδια δύναμη μέσα τους, όπως ο Ιησούς έκανε, όπως ο αγωγός
του πατέρα και της μητέρας. Δεν υπάρχει άλλη σύνδεση.
Όπως είπε ο Ιησούς, «για τον εαυτό μου δεν μπορώ να κάνω
τίποτα, εκτός από τον πατέρα σε μένα doeth το καλά έργα. ‘
Γιατί, επειδή είστε συν-κληρονόμος, κοινή ιδιοκτησία, είστε
μέρος ιδιοκτήτης της δόξας και της εξουσίας που πρόκειται να
εκδηλωθεί μέσα σας μέσω της κληρονομιάς σας.
Εσείς σε αυτό το επίπεδο και το στάδιο της ανάπτυξης έχουν
γίνει ένας αγωγός αυτής της δύναμης και της δόξας. Έχεις
καταναλώσει τη σάρκα της λέξης και ήπιες το αίμα του Χριστού και
τώρα, είναι μέσα σου σαν το ψωμί της ζωής!

125 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Κεφάλαιο (11)-η σύνδεσή μας με το αόρατο!
Το πιο δύσκολο πράγμα για κάθε άνθρωπο να επεξεργαστεί
είναι να πιστεύουμε σε ένα αόρατο κόσμο που συνδέεται άμεσα με
τη συνείδησή τους, έναν κόσμο που δεν μπορεί να δει ή να
αγγιχτεί.
Δεδομένου ότι ο σπόρος φυτεύεται μέσα στη γη είναι αδύνατο
να θεωρηθεί ότι επάνω από αυτόν τον περιορισμένο κόσμο είναι
ένας άλλος κόσμος όπου οι δυνάμεις και οι δόξες υπάρχουν, οι
οποίοι νοιάζονται βαθειά για την αύξηση αυτού του απλού
μικροσκοπικού μικρού σπόρου.
Φυσικά, ο σπόρος δεν μπορεί να δει αυτό το κρυφό domain
μέχρι να αρχίσει να αφυπνίσει από την περιορισμένη πύλη του.
Μόλις εκτείνεται πάνω από το έδαφος/θάνατο, μπορεί να
αντιληφθεί στη συνέχεια ένα υπέροχο κόσμο που είναι πέρα από
οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει φανταστεί στο παρελθόν. Και όμως
δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει την έννοια αυτής της νέας Vista,
αυτό το μεγάλο σκηνικό. Εξακολουθεί να στερείται γνώσεων ως
προς το τι αντιπροσωπεύει όλα.
Λίγο αυτό το σπορόφυτο αναγνωρίζει ότι συνδέεται με αυτόν
τον κρυμμένο κόσμο με τους τρόπους που δεν θα μπορούσε ποτέ
να συλλάβει; Είναι όλα ένα μυστήριο για το σπόρο κατά την πρώτη,
μέχρι να αρχίσει να πραγματοποιήσει τη σύνδεσή της σε αυτό το
αόρατο Βασίλειο.
Αυτή είναι η ιστορία ενός κρυμμένου κόσμου που υπάρχει
πέρα από τον κόσμο μας. Ένας κόσμος τόσο θαυμάσιος λίγοι είναι
ακόμη σε θέση να προφέρουν το μεγαλείο του. Αυτή είναι η
ιστορία του αληθινού μας σπιτιού. Από εδώ ήρθαμε, όπου αρχικά
υπάρχουμε. Εδώ ανήκουμε.
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Από την αρχή μας δημιουργήθηκε από την ίδια ουσία πνεύμα
του πατέρα και της μητέρας μας. Περιέχουμε την αντήχηση τους,
τη δόξα τους, την παντογνωσία τους. Αλλά είναι συσσωρευμένο
μέσα σε ένα κουκούλι που δεν είναι ακόμη έτοιμη να κυκλοφορήσει
το δυναμικό πακέτο της δόξας.
Ο πατέρας και η μητέρα μας μας αγαπούν όπως κάθε γονέας
θα αγαπούσε τα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε
τίποτα συγκρίσιμο σε αυτό το Βασίλειο που χαρακτηρίζει αυτήν την
αγάπη. Το πιο κοντινό που μπορούμε να έρθουμε στην κατανόηση
αυτής της περιεκτικής και άνευ όρων αγάπη, είναι η αγάπη της
μητέρας για το παιδί τους.
Ο λόγος που αυτός ο δεσμός είναι τόσο ισχυρός είναι η μητέρα
που μετέφερε τους νέους για μήνες που εμβολιάσουν αυτήν την
σύνδεση τόσο βαθειά όχι μόνο της σάρκας αλλά και της ψυχής. Και
ακόμα κι αν η μητέρα μπορεί να απελευθερώσει το παιδί από τη
μήτρα της, η σύνδεση παραμένει για πάντα σε κάποια μυστικιστική
έννοια.
Και όμως αυτή η αγάπη δεν μπορεί καν να συγκρίνει με την
αγάπη που έχει ο πατέρας και η μητέρα για κάθε ένα από τα παιδιά
τους. Δυστυχώς, υπάρχουν εκείνοι που προσποιούνται να φέρουν
τη σοφία των ηλικιών χρησιμοποιώντας την αλήθεια τους ως όπλο
του διαχωρισμού, και σε μεγάλο βαθμό έλλειψη στη γνώση του
πώς είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι με Θεϊκή καταγωγή μας.
Αντ ' αυτού χρησιμοποιούν βασανιστικές μεθόδους δύναμης
και της προσφοράς που αποκαλύπτει την περιορισμένη κατανόησή
τους αυτής της υπέροχης αγάπης. Και αντί να διδάσκει την αλήθεια
ότι η πραγματική αγάπη αγάπης καλύπτει όλες τις αμαρτίες, που
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οπισθοδρόμηση αυτή τη σημαντική αξία για να μεταδώσει ένα ψέμα,
τη διδασκαλία, ότι οι ζωές μας είναι άχρηστα όταν γλιστρήσει και
να αποτύχει, και ότι ο Θεός είναι θυμωμένος και θα μας απορρίψει
χωρίς σκέψη.
Το λυπηρό γεγονός είναι, ως άνθρωπος με περιορισμένη
αγάπη καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να αγαπάμε τα παιδιά μας δεν
έχει σημασία τι κάνουν. Είμαστε εκεί όταν πέφτουν. Είμαστε εκεί
όταν κάνουν λάθος. Είμαστε εκεί όταν κάνουν λάθος. Ως γονέας
με περιορισμένη αγάπη έχουμε ακόμη και μια αίσθηση της άνευ
όρων αγάπη προς τα παιδιά μας, αυτό δεν έχει σκοπό να πει,
δεχόμαστε τα ελαττώματά τους, αλλά δείχνει ότι θα τους
βοηθήσουμε να κάνουν καλύτερα την επόμενη φορά, και ποτέ δεν
παραιτηθεί.
Ματθαίος 7/7-"Ρωτήστε και θα σας δοθεί? αναζητήσουν και θα
βρείτε? Χτύπα και η πόρτα θα σου ανοίξει. Για όλους όσους ζητούν
λαμβάνει? Αυτός που αναζητά ευρήματα? και σε αυτόν που χτυπάει,
η πόρτα θα ανοίξει.
Ποιος από εσάς, αν το παιδί σας ζητάει ψωμί, θα τους δώσετε
μια πέτρα; Ή αν ζητάνε ψάρι, θα τους δώσεις ένα ερπετό;
Αν, τότε, αν και είστε κακοί, ξέρετε πώς να δώσει καλά δώρα
για τα παιδιά σας, πόσο περισσότερο θα τον πατέρα σας στον
ουρανό δώσει καλά δώρα σε όσους τον ρωτήσω;
Έτσι, σε όλα, κάνουν σε άλλους ό, τι θα τους έχουν κάνει για
να σας, για αυτό συνοψίζει το νόμο και τους προφήτες.”
Είναι καιρός να αρχίσουμε να κατανοούμε πλήρως ότι η αγάπη
που έχει για μας ο πατέρας και η μητέρα είναι βαθύτερη από κάθε
αγάπη που θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε. Αν μπορούμε να
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δείξουμε μια μικρή ποσότητα της άνευ όρων αγάπη στην
κατάσταση της επίγνωσης μας, τότε γιατί καταστέλλουν την ίδια
αγάπη που προέρχεται από τους θεϊκούς γονείς μας; Γιατί
περιορίζουμε την αγάπη τους μέσα σε ανθρώπινα προκαθορισμένα
όρια;
Γιατί θα μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε ότι ο πατέρας και η
μητέρα θα κατέστρεφαν τα παιδιά τους επειδή απέτυχαν; Γιατί,
επειδή μας έλειπε η γνώση του σπόρου είναι η λέξη, και αντ '
αυτού πολλοί έχουν εμπιστοσύνη και μετά από μια ψευδή Θεό, που
διακυβεύεται να απορρίψει το πολύ εσωτερικό άδυτο της δικής
τους καρδιάς.
Φίλοι μου είναι καιρός για όλους να κατανοήσουν ότι εμείς οι
σπόροι ή τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας είναι ένα μέρος
τους σαν να ήταν το δικό τους σώμα.
Σαν ένα δάχτυλο, ένα δάχτυλο, ένα πόδι, ένα ακόμη και ένα
χέρι. Δεδομένου ότι ένα δέντρο έχει πολλούς κλάδους όλοι
ανήκουν στον κορμό του δέντρου. Όλοι τους είναι μέρος του ίδιου
σώματος. Το δέντρο είναι το σώμα, και οι επεκτάσεις του είναι
επίσης μέρος του συνόλου.
Τι συμβαίνει όταν κλαδεύετε ή εκκαθαρίζετε κλαδιά όπως
προαναφέρθηκε; Το δέντρο μεγαλώνει απλά περισσότερα κλαδιά.
Το σώμα είναι ζωή, και συνεχίζει να παράγει ζωή. Εάν ένα μέρος
του σώματος αφαιρεθεί, το δέντρο εξακολουθεί να είναι ένας
ζωντανός οργανισμός.
Αυτή η εγγενής ουσία μέσα στο δέντρο που παράγει τους
κλάδους είναι πάντα εκεί εάν κόβετε ή κλαδεύετε έναν κλάδο
επειδή δεν εκτελεί όπως πρέπει να είναι.
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Αυτή η ενέργεια που παρήγαγε αυτό το κλαδί είναι πάντα μέσα
στο δέντρο, και με τον καιρό θα παραγάγει αυτό το κλαδί ξανά.
Έτσι,
όπως
αναφέρθηκε,
μπορείτε
εκκαθάριση
ενός
υποκαταστήματος για να φέρει εμπρός περισσότερα φρούτα. Δεν
γίνεται για να καταστρέψει? αλλά για να δώσει ζωή.
Ως εκ τούτου, πολλοί έχουν λάβει αυτή τη γνώση για να
αναλάβει το υποκατάστημα που είναι αποκομμένος χάνεται για
πάντα, επειδή παρερμηνεύουν τη δύναμη της διαδικασίας. Αν
βγάλεις ένα φλιτζάνι νερό από τον ωκεανό και το πετάξεις στην
παραλία, έχεις καταστρέψει τίποτα; Είναι ότι ένα φλιτζάνι νερό για
πάντα χαθεί τώρα, έχει υποβιβαστεί σε μια κόλαση; Ο ωκεανός
έχασε μέρος του εαυτού του;
Το ίδιο μακιγιάζ, το ίδιο νερό, ο ίδιος Ωκεανός είναι ακόμα εκεί.
Οι ίδιες ιδιότητες στο ενιαίο Κύπελλο δεν έφυγαν ποτέ από τη
θάλασσα. Θυμήσου, οι σπόροι του Χριστού είναι μέσα του. Αυτό
που είναι μέσα του δεν χάνεται ποτέ.
Ο Ιησούς μίλησε στον πατέρα και αυτό είναι ό, τι είχε να πει
στην τελική προσευχή του.
“Σας έχω αποκαλύψει σε εκείνους που μου δώσατε από τον
κόσμο. Ήταν δικά σου.; μου τα έδωσες και ακολούθησαν τον
λόγο σου.
Τώρα ξέρουν ότι όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα.
Γιατί τους έδωσα τις λέξεις που μου έδωσες και τις δέχτηκαν.
Ήξεραν με βεβαιότητα ότι ήρθα από σένα, και πίστεψαν ότι εσύ με
έστειλες.
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Προσεύχομαι γι ' αυτούς. Δεν προσεύχομαι για τον κόσμο,
αλλά μόνο για εκείνους που μου δώσατε, γιατί είναι δικά σας. Το
μόνο που έχω είναι δικό σου και το μόνο που έχεις είναι δικό
μου. Και η Γκλόρι ήρθε σε μένα μέσω αυτών.
Θα παραμείνει στον κόσμο δεν είναι πλέον, αλλά είναι ακόμα
στον κόσμο, και έρχομαι σε σας. Αφιερωμένος πατέρας, την
προστασία τους με τη δύναμη του ονόματός σας, το όνομα που
μου έδωσες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ένα όπως είμαστε ένα.
Όσο ήμουν μαζί τους, τους προστάτευσα και τους κρατούσα
ασφαλείς με αυτό το όνομα που μου έδωσες. Κανένας δεν έχει
χαθεί εκτός από αυτόν που καταδικασμένος στην καταστροφή έτσι
ώστε η γραφή να εκπληρωθεί.
Έρχομαι σε σας τώρα, αλλά λέω αυτά τα πράγματα, ενώ είμαι
ακόμα στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν το πλήρες
μέτρο της χαράς μου μέσα τους. Τους έδωσα το λόγο σου και ο
κόσμος τους μισούσε. Γιατί δεν είναι του κόσμου πλέον από ό,
τι είμαι του κόσμου.”
Ο Χριστός προσευχήθηκε για όλους εκείνους που δόθηκαν εις
αυτόν από τον πατέρα, και είναι στο όνομά του, «πατέρας», ότι
είμαστε εγκατεστημένοι ως δικά του παιδιά. Εκείνοι που ανήκε
στον πατέρα δόθηκαν στον Χριστό ως μέρος της διαδικασίας για να
συνεχίσει να μεγεθύνει αυτό το πολύ πολύτιμο γενεαλογικό
οικογένεια.
Ο Χριστός δεν προσεύχεται για τον κόσμο ή για εκείνους που
δεν του δόθηκαν. Δεν πρέπει κανείς να προσεύχεται για τους
κακούς ή εκείνους που είναι εργάτες της ανομίας, επειδή δεν είναι
του πατέρα. Ο πατέρας δεν θα ακούσει αυτές τις προσευχές.
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Καταλαβαίνετε, αυτή η σύνδεση δεν ξεκίνησε με την
ανθρώπινη ζωή του Ιησού Χριστού, είχε από καιρό καθιερωθεί πριν
από αυτόν τον κόσμο υπήρξε ποτέ ότι υπήρχε ένας απόγονος του
πατέρα και της μητέρας που εισήλθαν σε αυτόν τον κόσμο του
θανάτου για να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία της El τους ο
αδελφός των αδελφών.
Και όταν ήρθε ο Ιησούς, ο πατέρας άρχισε να αποκαταστήσει σ
' αυτόν αυτούς τους πεσμένους σπόρους που είχαν φύγει
εισερχόμενοι στο σκοτάδι που είχε θυσιάσει το φως μέσα σε όλους
τους πραγματικούς σπόρους. Αυτό το φως μέσα στους σπόρους
που θυσιάστηκε είναι το φως του Χριστού.
Teh εσωτερικός σπόρος του πατέρα και της μητέρας είναι
Αιώνια, είναι σαν τον ωκεανό. Η μόνη διαφορά είναι, ο σπόρος
πριν morphs στη δόξα του είναι το ίδιο ακριβές σύνθετο με τους
γονείς του? Ωστόσο, στερείται ορισμό της προσωπικής ταυτότητας.
Εάν ο σπόρος χάνεται ποτέ ή κόβεται, τίποτα δεν χάνεται ποτέ,
ακριβώς όπως το φλυτζάνι του νερού που αφαιρείται από τον
ωκεανό. Οι ίδιες ακριβώς ιδιότητες που ήταν στο Κύπελλο είναι
ακόμα πάρα πολύ στον ωκεανό.
Ακριβώς όπως και εμείς, οι ίδιες ακριβώς ιδιότητες που είναι
μέσα μας είναι μέσα στους θεϊκούς γονείς μας. Ο κώδικας που σας
κάνει αυτό που είστε είναι πάντα μέσα στο θείο γονείς, μέχρι να
κυκλοφορήσει τελικά και να φέρει καρπούς για να καθιερώσει μια
μοναδική ταυτότητα του συνόλου, όμως, εξακολουθεί να είναι
μέρος του συνόλου.
Όπως αναφέρεται, «Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα.'
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Τότε γιατί πρέπει να παράγουμε καρπούς; Είναι επειδή οι
γονείς μας δεν ήθελαν να παραμείνουμε ως αντίγραφα τους; Τι
δόξα υπάρχει αν ένα δάσος δεν είχε τίποτα εκτός από τους
κορμούς των δέντρων για όσο μπορούσε να δει το μάτι? ούτε
φρούτα, ούτε επεκτάσεις υποκαταστημάτων, τίποτα; Θα ήταν
άγονο.
Οι θεϊκοί γονείς ήθελαν μοναδικότητα, και μια εξατομικευμένη
πραγματικότητα σε όλα τα παιδιά τους, κάτι που οι περισσότερες
θρησκείες αρνούνται να τιμήσουν και να αποδεχθούν. Οι γονείς
μας θέλουν να είμαστε σαν αυτούς, αλλά με τις δικές μας
μοναδικές αρετές.
Αυτό δεν είναι διαφορετικό από τους ανθρώπινους γονείς?
κανείς δεν θέλει ένα μάτσο ρομποτικά ρομπότ σαν τα παιδιά τους.
Αγαπάμε τη μοναδική πτυχή του κάθε παιδιού. Οι θεϊκοί γονείς μας
περιμένουν ή δεν επιθυμούν τίποτα λιγότερο.
Ήμασταν οδήγησε μακριά για να γίνει αυτό το μοναδικό μέρος
του σώματος, όπως κάθε υποκατάστημα είναι διαφορετική κατά
κάποιο τρόπο με το δέντρο, έτσι είναι και τα παιδιά του πατέρα και
της μητέρας.
Ο λόγος που ένας κλάδος κλαδεύεται και ένας άκαρπος
σπόρος αφαιρείται είναι επειδή δεν φέρνει τις μοναδικές ιδιότητες
που πρέπει να έχει. Είναι μέρος του δέντρου μέσω της ενέργειας
που το δημιούργησε, αλλά δεν είναι μοναδικό, είναι ακόμα άγονο.
Δεύτερον, εάν ένας κλάδος ή ένας άκαρπος σπόρος δεν
αναπτύσσεται βασισμένος στη δόξα του πνεύματος που το έστειλε,
δεν μπορεί να υπάρξει στη σφαίρα του πατέρα. Δεν θα έχει τις
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ιδιότητες για να παραμείνει στην τελειότητα έως ότου ωριμάζει
χρησιμοποιώντας τη Σοφία και τη γνώση μέσω της επιλογής.
Αλλά η αφαίρεση αυτού του στοιχείου που απέτυχε να παράγει
δεν είναι μια εξαφάνιση της ζωής, επειδή ποτέ δεν έγινε αυτό που
θα έπρεπε να είναι, απλά απλά λήφθηκε πίσω στην πτυχή μέχρι τη
στιγμή που μπορεί να σταλεί και πάλι.
Αυτός ο ίδιος σπόρος φυτεύεται πάλι που έχει την ακριβή ίδια
δυνατότητα με τον αρχικό σπόρο, και έτσι είναι η δύναμη της
χάριτος.
Πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε πόσο βαθιά αγαπούν τα
παιδιά τους οι θεϊκοί γονείς μας. Όταν αρχίζουμε να κατανοούμε τη
δύναμη της χάριτος, τότε αρχίζουμε να κατανοούμε την αλήθεια
της μετενσάρκωσης που ο δυτικός θρησκευτικός κόσμος αρνήθηκε.
Η έννοια της μετενσάρκωσης έχει αφήσει πολλά να σκοντάψει
στην κατανόησή τους. Όταν το σκεφτείς, τι είναι πραγματικά η
μετενσάρκωση;
Είναι όταν μια ψυχή αναφυτεύεται σε αυτόν τον κόσμο, αλλά
δεν έχει επίγνωση του παρελθόντος της. Δεν συνειδητοποιεί ποιος
ήταν πριν. Και όμως αυτή η ψυχή υπήρχε, υπήρχε μέσα σε μια
άλλη εποχή, μια άλλη ζωή, έχοντας διαφορετικούς γονείς κλπ...
Ήταν ένα κλαδί που κόπηκε από το δέντρο και μετά μεγάλωσε
αργότερα σ ' ένα άλλο μέρος του ίδιου δέντρου.
Και παρόλο που δεν συνειδητοποιείς ποιος είσαι, υπήρχες πριν.
Ήσουν εδώ πριν. Ακριβώς όπως το φύλλο ενός δέντρου
φθινοπώρου ή η λεπίδα της χλόης στην άνοιξη, ήταν εδώ πριν,
εκείνη την ίδια ακριβή ενέργεια, όμως δεν το ξέρουν. Όλες οι
ψευδείς έννοιες του ουρανού και της κόλασης χάνονται από
εκείνους που δεν καταλαβαίνουν το μυστήριο της χάριτος.
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Grace δεν μας δίνει το νόμιμο δικαίωμα να err και στη
συνέχεια να συγχωρεθεί? μας δίνει άλλη μια ευκαιρία να
παράγουμε καρπούς. Ως εκ τούτου, δήλωσε, είναι εντάξει για την
αμαρτία, επειδή είμαστε τώρα υπό την επιείκεια και όχι το νόμο, η
οποία φέρνει το θάνατο; Απολύτως, όχι! Η αμαρτία είναι μια
διαστροφή της πραγματικής σύνδεσής μας. Ωστόσο, οι καρποί του
πνεύματος τελικά κατακτήσει κάθε αμαρτία.
Μας χορηγούνται πολλές ζωές μέχρι να έχουμε παραχθεί
αρκετά φρούτα για να ξεφύγουν από το νόμο του θανάτου. Και
είτε το ξέρουμε είτε όχι ή ακόμα και να το πιστέψουμε, συμβαίνει
σε όλους που είναι θεϊκά συνδεδεμένος.
Κάθε φορά που μπαίνουμε σε αυτό που αποκαλούμε ζωή,
εισερχόμαστε σε αυτό που λέγεται θάνατος. Είμαστε θαμμένοι μέσα
στη γη μεταφορικά για να πεθάνουμε για να είμαστε στη μετάβαση
του θανάτου, μέχρι να αρχίσουμε να ζούμε. Και όσες φορές κι αν
είμαστε εδώ, εξακολουθεί να είναι η ουσία των πνευμάτων μας,
κρυμμένη μέσα στο κουκούλι αυτού του σώματος.
Ακόμη και αν ήμασταν κλαδεύονται ή να απομακρυνθούν ή να
εξαλειφθούν σε ένα παρελθόν κύκλο ανάπτυξης, είμαστε πίσω και
πάλι για να ανακτήσει ό, τι χάσαμε. Και σε κάθε κύκλο, αυτό που
κάνουμε ότι είναι σε αρμονία με το θεϊκό πνεύμα, είναι
συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται σε ένα μέρος που είναι
δεσμευμένο για εμάς, όταν τελικά ξεσπάσει.
Αυτό το μέρος είναι επίσης στον κρυμμένο κόσμο, το μέρος
όπου δεν μπορούμε να δούμε. Αποκαλύπτει, ότι είμαστε
ανταμείβονται σύμφωνα με τα έργα μας. Και ότι τα καλά έργα μας
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αποθηκεύονται στον ουρανό, όπου σκώρος και σκουριά δεν μπορεί
να διαφθείρει.
Αυτό είναι τόσο ζωτικής σημασίας και στο βιβλίο τέσσερα θα
εξηγήσω αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Αν και μπορεί να
δούμε τους εαυτούς μας λείπει, ο καθένας από εμάς έχουν
αποθηκεύσει διάρκεια ζωής των καλών έργων σφραγισμένα για την
ημέρα που μπορούμε να επανενωθεί με αυτό το μυστικό κρυμμένο
κόσμο.
Και αν και μια ενιαία διάρκεια ζωής μπορεί να φαίνεται πολύ
λείπει, πολλές ζωές έχουν χτίσει μια δεξαμενή καλών έργων, ενώ
το κακό έργα κλαδεύονται και αφαιρούνται. Τα καλά έργα σώζονται
αιώνια.
Και ακόμα κι αν έχουμε κλαδεύονται των κακών έργων μας,
των αποτυχιών μας, των ελαττωμάτων μας, αυτό δεν καταστρέφει
ή ποτέ να αφαιρέσει την πραγματική αξία του ποιοι είμαστε. Ο
πατέρας και η μητέρα αγαπούν τα παιδιά τους, και θα επιτρέψει και
να κάνει ό, τι χρειάζεται για τα παιδιά τους να επιτύχουν τελικά. Θα
περίμενες λιγότερο;
Και σε αντίθεση με τόσους πολλούς βοσκούς, ποιμένες, ιερείς,
επισκόπους και ραβίνοι που δίδαξαν εδώ και καιρό το ψέμα ότι
είμαστε εδώ για να προσκυνήσουμε τον Θεό και να κάνουμε όπως
μας λένε ή θα καταστραφούμε. Μας δίνεται τώρα όλη η αλήθεια
της διαδικασίας που κάθε ψυχή πρέπει να περάσει για να
οριστικοποιήσει τη δόξα τους από μέσα.
Αυτό το διεστραμμένο ψέμα ότι ο πατέρας απαιτεί τη λατρεία
και την τυφλή υπακοή είναι μια σατανική δαιμονική παραποίηση?
Όλοι επειδή αυτοί οι αποκαλούμενοι δάσκαλοι δεν κατάλαβαν ποτέ
τη διαδικασία επεξεργασμένη από την αγάπη των γονέων ως
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πατέρα και μητέρα, και αντ ' αυτού έχουν αγοράσει στο ψεύδη του
εχθρού, ο οποίος φύτεψε μια ψευδή λέξη και τους
κατασκευασμένους σπόρους.
Το σχέδιο του πατέρα και της μητέρας δεν μπορεί να αποτύχει
περισσότερο από την αιωνιότητα μπορεί να πάψει να υπάρχει. Το
σχέδιο αποκαλύφθηκε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
Όπως και στο Adam-σπόροι όλοι πεθαίνουν, όπως και στο
Χριστό-φρούτα-όλα θα πρέπει να γίνουν ζωντανοί. Για τη
διαφθορά, πρέπει να θέσει σε διαφθορά. Αυτός είναι ο αληθινός
θεϊκός νόμος της αναγέννησης.
Δεν υπάρχει καμία αποτυχία στο σχέδιο του πατέρα και της
μητέρας να παράγουν τα παιδιά και τους απογόνους που είναι όλα
τα μοναδικά και είναι όλα μέρος της θείας διαφθοράς.
Τώρα καταλαβαίνουν το μυστήριο, αν πάρετε μέρος της
αιώνιας ζωής και να το στείλετε έξω για την παραγωγή φρούτων,
τότε πώς μπορεί να γίνει ποτέ μη αιώνια, ανύπαρκτη; Ακόμη και αν
δεν παράγει καρπούς, η ουσία είναι ακόμα αιώνια.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν μπορούν να δημιουργήσουν
διαφθορά/θάνατο. Για την ίδια την ουσία τους που χρησιμοποιούν
για να δημιουργήσουν είναι αιώνια, διεφθαρμένη. Ως εκ τούτου,
το φως μέσα στους σπόρους του πατέρα και της μητέρας είναι
αιώνια, αιώνια, ζωή.
Το αρσενικό και το θηλυκό που δημιουργήθηκε στην
ομοιότητα ενός ψεύτικου Θεού ήταν από την αρχή διεφθαρμένη,
που σημαίνει ότι ήταν ο θάνατος στη διαδικασία, επειδή το δέντρο
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της ζωής ήταν κρυμμένο και συγκεκαλυμμένη για ένα άλλο δέντρο,
ένα δέντρο της διαφθοράς, ένα δέντρο του θανάτου.
Αυτό το δέντρο, αυτός ο θάνατος χρησιμοποιείται για την
περαιτέρω το δυναμικό του σπόρου. Έτσι, ο σπόρος είναι θαμμένος
στη γη/θάνατο, έτσι ώστε να μπορεί να αυξηθεί στον ουρανό, τη
ζωή.
Αυτό συμβαίνει επειδή η ομοιότητα του Θεού αυτού του
κόσμου ήταν η ομοιότητα του θανάτου, όχι της ζωής. Ο Θεός
αυτού του κόσμου είναι ο Θεός του θανάτου, της αποσύνθεσης και
της καταστροφής. Και αυτός ο ίδιος Θεός έχει τυφλώσει ολόκληρο
τον κόσμο από τα ψέματά του.
Επειδή έχει διδάξει ότι ο θάνατος που ζούμε σε ονομάζεται
διαφθορά είναι η μόνη ζωή. Και η θεϊκή ζωή στον κρυμμένο κόσμο
είναι ο θάνατος.
Και από αυτό το σημείο έχουμε εξαπατηθεί στην πίστη ότι το
κουκούλι είναι στην εικόνα του πατέρα και της μητέρας και δεν
συνειδητοποιούν ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα και τη
μητέρα, είναι μόνο αυτό που είναι μέσα στο κουκούλι που ανήκει
σε αυτούς.
Δεν είναι το εξωτερικό που Ενώνει η σύνδεσή μας, αλλά η
εσωτερική.
Και πάλι, επαναλαμβάνω, η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να
ευχαριστήσουν τον πατέρα, δεν είναι δυνατόν, επειδή ο θάνατος
δεν είναι του πατέρα. Έτσι, προφανώς, η σύνδεσή μας με τους
θείους γονείς μας δεν είναι η ανθρώπινη μορφή μας, αλλά αυτό
που είναι μέσα στη μορφή. Η πνευματική κρυμμένη ουσία μας
υπάρχει στον ίδιο κόσμο που δεν μπορούμε να δούμε, να
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αγγίξουμε, να δοκιμάσουμε, να ακούσουμε ή να μυρίσουμε τον
κρυμμένο κόσμο. Και αυτό είναι που ευχαριστεί τον πατέρα και τη
μητέρα μέσω πίστης και εμπιστοσύνης.
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Κεφάλαιο (12)-συνειδητοποίηση vs. το
ξύπνημα!
Σε αυτό το σημείο είναι καιρός να αρχίσει να ξετυλίγει το
μυστήριο στο επίπεδο της κατανόησής μας. Θέλω να είναι όσο πιο
απλό γίνεται. Αυτό το βιβλίο πρόκειται να είναι μια αποκάλυψη
ενός μεγέθους που είναι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί θέλω το
μήνυμα να βυθιστεί στο μυαλό. Και όταν κάποιος έχει πάρα πολλές
πληροφορίες, όλα με τη μία, αρχίζει να θαμπό τις αισθήσεις και το
μήνυμα χάνεται. Είναι όλα σχετικά με τη σημασία και την ποιότητα
του περιεχομένου.
Δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι ως άνθρωποι είμαστε
συνειδητά όντα. Μπορούμε να σκεφτούμε και να επιλέξουν σε
πολλά επίπεδα της ευαισθητοποίησης. Δεν θέλω να έχετε την
εντύπωση ότι είμαστε απλά ένας άψυχος σπόρος που δεν έχει
συνειδητή επίγνωση. Αυτά είναι απλά αναλογίες και μεταφορές για
να βοηθήσει να εξακριβώσει το βαθμό της σύνδεσής μας και ή
διαχωρισμού με τον πατέρα και τη μητέρα.
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου πρέπει να κάνουμε επιλογές όλη
την ώρα? και φαίνεται μάλλον περίεργο το ότι είμαστε ήδη σε ένα
είδος θανάτου, όταν φαίνεται να νιώθουμε πολύ ζωντανοί. Υπάρχει
ένας λόγος για αυτό, το πραγματικό χαρακτηριστικό για κάθε ψυχή
είναι γνωστή ως συνειδητοποίηση συνείδησης. Αυτή η
συνειδητοποίηση είναι στην ψυχή, η οποία φυτεύεται μέσα στο
είδωλο του σώματος που ονομάζουμε ανθρώπινο.
Η ψυχή είναι πολύ ζωντανή και γνωρίζει σε ορισμένο επίπεδο
των βαθμών. Ωστόσο, το σώμα που φοράει είναι στην
πραγματικότητα πεθαίνει. Είναι αλήθεια, με μια ορισμένη ποσότητα
της τεχνολογίας θα μπορούσε κανείς να αναστείλει το θάνατο για
εκατοντάδες χρόνια. Ωστόσο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι το σώμα
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είναι σε κατάσταση διαφθοράς και αποσύνθεσης. Η ύλη είναι πάντα
σε κατάσταση διαφθοράς και αποσύνθεσης.
Το σώμα αισθάνεται πόνο, αιμορραγεί, και μπορεί να μολυνθεί
με ασθένειες και άλλες διαταραχές. Το σώμα χρειάζεται ένα
συγκεκριμένο τύπο αέρα ώστε να μπορεί να αναπνεύσει. Είναι
ευπαθή σε κινδύνους ορισμένων τροφίμων τύπου, διότι χωρίς την
κατάλληλη ενέργεια το σώμα θα αποτύχει να τραφεί.
Ωστόσο, αυτά είναι απλά τακτικές καθυστέρηση του τι είναι
διαπνέει στον εσωτερικό πυρήνα. Βιώνουμε το θάνατο σε αντίθεση
με την αιώνια ζωή.
Η διαδικασία της γήρανσης είναι πραγματική και το σώμα είναι
συνεχώς αποσύνθεση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το
τρισδιάστατο θέμα κόσμους είναι ο θάνατος. Ωστόσο, δεδομένου
ότι είμαστε φαινομενικά επίγνωση και μπορεί να χρησιμοποιήσει
πολλαπλές αισθήσεις, πιστεύουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ζωντανοί.
Όταν ονειρευόμαστε, συχνά μπορούμε να ονειρευόμαστε
κόσμους που ζούμε, μερικά από αυτά αρνητικά βασίλεια άλλα πολύ
θετικά βασίλεια, αλλά όταν ξυπνάμε συνειδητοποιούμε ότι ήταν
όλα ένα όνειρο σε αυτό το wE Υπήρξα κοιμάται όταν πιστεύαμε ότι
ήμασταν ξύπνιοι..
Αυτό που δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε είναι ότι η ψυχή
είναι αυτό που ονειρευόταν, ο εγκέφαλος του σώματος δεν
καταγράφει την εκδήλωση, ως εκ τούτου, είναι σχεδόν αδύνατο
μια φορά ξύπνησε για να διατηρήσει αυτό που η ψυχή βίωσε και να
το φέρει πίσω στα κατασκευάσματα του εγκεφάλου χωρίς πρακτική.
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Το σώμα και τον εγκέφαλο κοιμούνται για να ανακτήσει την
ενέργεια για να διατηρηθεί για μια άλλη ημέρα, καθώς πεθαίνει.
Καλούμε τον εγκέφαλο «γκρίζα ύλη», επειδή είναι σε κατάσταση
θανάτου ή αποσύνθεσης. Ενώ η ψυχή είναι εγγενής ζωή, το σώμα
είναι μια μηχανή και η ψυχή είναι ο επιβάτης της.
Αν αποτύχουμε να κοιμηθούμε σωστά, ο θάνατος θα έκανε πιο
γρήγορα το άσχημο κεφάλι του. Έτσι, το πρώτο κλειδί για την
κατανόηση του μυστηρίου του θανάτου είναι, αυτό που
αποκαλούμε ζωή είναι απλά μια ενέργεια που στηρίζει μια
αυτοματοποιημένη βιολογική μηχανή. Και η ψυχή συνδέεται με μια
μυστικιστική σύνδεση με αυτή τη συσκευή, όπως θα εξηγήσω σε
όλη τη σειρά των βιβλίων μου.
Κάτι μας δίνει την ψευδαίσθηση της ζωής ενώ το σώμα
βρίσκεται στη διαδικασία του θανάτου. Οι αρχαίοι κατάλαβαν ότι το
σώμα είναι μια παρασιτική μηχανή λήψης σκουληκιών. Είναι
γεμάτη με σκουλήκια, όπως το σώμα ζει σε παρακμή. Όσο
αηδιαστικό κι αν φαίνεται αυτό, είναι ένα υγιές γεγονός.
Το ανθρώπινο σώμα και το τοπικό βασίλειό του, τα οποία
αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα είναι αυτό που λέγεται,
"ένα τεχνητό πνεύμα.'
Ναι, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το δικαίωμα. Ζούμε σε ένα
τεχνητό Βασίλειο πνεύμα, ένα ψεύτικο Βασίλειο, ένα Βασίλειο που
δεν είναι πραγματικότητα, δεν υπερβαίνει το παράξενο μυαλόγεγονός που μπορεί να είχατε χθες το βράδυ ότι μόλις ξύπνησε
συνειδητοποίησε, ήταν απλά ένα όνειρο.
Ο Ιησούς μίλησε στον Ιωάννη για όλα αυτά στο χαμένο
Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Το εξηγεί τόσο καλά που ήθελα να το
μοιραστώ εδώ με τα σχόλιά μου.
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Ρώτησα τον Σωτήρα, "Κύριε, κάθε ψυχή θα σωθεί και θα μπει
στο καθαρό φως;"
Απάντησε, "Ζητάτε ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο θα είναι
αδύνατο να απαντηθεί για οποιονδήποτε δεν είναι μέλος της μη
μετακινούνται αγώνα. (Θυμηθείτε όχι ο καθένας είναι του καλού
σπόρου, όχι ο καθένας είναι του πατέρα και της μητέρας.)
Είναι οι άνθρωποι (TRUE σπόροι) πάνω στον οποίο το πνεύμα
της ζωής θα κατέβει και η δύναμη θα τους επιτρέψει να σωθούν και
να γίνουν τέλειες και αντάξια του μεγαλείου.
Εξαλείφουν το κακό από τον εαυτό τους και δεν θα νοιάζονται
για την κακία, θέλοντας μόνο αυτό που δεν είναι διεφθαρμένο. Θα
επιτύχουν την ελευθερία από την οργή, το φθόνο, τη ζήλια, την
επιθυμία, ή τον πόθο. (αυτά είναι τα fαλλού καρποί του θανάτου.)
Το φυσικό σώμα θα τους επηρεάσει αρνητικά. (Γιατί είναι σε a
κατάσταση θανάτου.) Το φοράνε (ανακοίνωση το σώμα είναι κάτι
που φορούν, δεν είναι αυτό που είμαστε.) Δεδομένου ότι
ανυπομονούμε να το χρόνο, όταν θα συναντηθούν με εκείνους που
θα το αφαιρέσει. (Αυτό είναι όταν αυτή η διαδικασία είναι τελικά
έληξε και εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα ανταποκριθεί
πραγματική κληρονομιά και την οικογένειά τους και στη συνέχεια
θα κυκλοφορήσει πίσω στο σπίτι.)
Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν άφθαρτο αιώνια ζωή. Υπέμειναν τα
πάντα, που φέρουν κάτω από ό, τι συμβαίνει, έτσι ώστε να
μπορούν να αξίζουν το καλό και να κληρονομήσει τη ζωή αιώνια.
(Χρησιμοποίησαν τους καρπούς του πνεύματος για να κατακτήσει
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αυτόν τον κόσμο του θανάτου σε μια πολύ μακρά διαδικασία του
χρόνου.)
Μετά τον ρώτησα, "Κύριε, τι γίνεται με τις ψυχές που δεν
έκαναν αυτά τα πράγματα ακόμα κι αν το πνεύμα της δύναμης της
ζωής κατέβηκε πάνω τους; (Αυτές είναι ψυχές που δεν παράγουν
Κατάλληλη φρούτα ακόμα κι αν είναι ο αληθινός σπόρος, πρέπει να
εξαγνιστούν. Η ανάπτυξή τους ήταν υπανάπτυκτη.)
Απάντησε, "Αν το πνεύμα κατεβαίνει στους ανθρώπους θα
μεταμορφωθεί και θα σωθεί. Η δύναμη κατεβαίνει σε όλους και,
χωρίς αυτό, κανείς δεν μπορεί καν να σηκωθεί. "
(Αυτά είναι τα παιδιά του αμπελιού, κάθε ένας από τους
πραγματικούς σπόρους λαμβάνουν το πνεύμα της ζωής από τον
πατέρα και τη μητέρα πηγή, μέσω του Χριστού, και τελικά όλα θα
σωθούν. Το πνεύμα κατεβαίνει μόνο σε εκείνους που επιλέχθηκαν
πριν από τον κόσμο ήταν δηλαδή η προ-ανύπαρκτη κούρσα.)
"αφού γεννηθούν, αν το πνεύμα της ζωής αυξάνεται σε αυτά,
η εξουσία έρχεται σε αυτούς και οι ψυχές τους ενισχύονται. Τίποτα
δεν μπορεί να τους οδηγήσει σε δρόμους. uδεν είναι κακία. Αλλά
αν το «τεχνητό πνεύμα» έρχεται σε ανθρώπους, (το ψεύτικο
πνεύμα αυτού του κόσμου.) τους οδηγεί σε παραπλανήσει." (Αυτό
είναι ένα ψευδές πνεύμα ή Αντίχριστος εξαπατά ακόμη και τα ίδια
τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας.)
Μετά είπα, "Κύριε, όταν οι ψυχές βγαίνουν από τη σάρκα που
πηγαίνουν;" (Μιλάμε για
τη μεταθανάτια ζωή
και τη
μεταμετανάστευση της ψυχής.)
Μου απάντησε, χαμογελώντας, "Αν η ψυχή είναι ισχυρή έχει
περισσότερο από την πραγματική δύναμη από ό, τι έχει από το
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τεχνητό πνεύμα και έτσι φεύγει από την κακία. Με τη βοήθεια του
άφθαρτου ενός (Η δύναμη του Χριστού) Αυτή η ψυχή σώζεται και
επιτυγχάνει αιώνια ανάπαυση." (Αυτό είναι όταν η ψυχή έχει
παραχθεί καρπούς και έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα φρούτα για να
ανατρέψει την εξαπάτηση, τότε δεν θα πρέπει πλέον να
επιστρέψουν σε αυτό το σώμα του θανάτου, μπορούν τώρα να
ξεκουραστούν από τους μόχθους.)
Αποκάλυψη 3/12 αποκαλύπτει αυτό το κρυμμένο αλήθεια σε
ένα ασαφές κείμενο, ανακοίνωση "Θα κάνω μια κολώνα στο ναό
του πατέρα μου και δεν θα πάει πιο έξω."
Τον όρο · «δεν πρόκειται πλέον έξω, «απλά σημαίνει ότι δεν
χρειάζεται να ξαναγεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο.
Τον ρώτησα τότε, "Κύριε, τι γίνεται με τις ψυχές των
ανθρώπων που δεν ξέρουν Ποιανού άνθρωποι είναι; Πού πάνε; "
(Αυτά είναι αυτά που έχουν μπερδευτεί από το πνεύμα του
Αντίχριστος, το οποίο τους οδήγησε να συμμετάσχουν από το
τεχνητό πνεύμα αυτού του κόσμου που αναζητούν την εξωτερική
αντί της εξουσίας του πνεύματος, η οποία κατοικεί εσωτερικά, δεν
γνωρίζουν του ποιοι είναι.)
Απάντησε, "σε αυτούς τους ανθρώπους το τεχνητό πνεύμα
έχει αυξηθεί ισχυρή και έχουν πάει παρασυρθεί. Οι ψυχές τους
επιβαρύνονται, έλκονται από την κακία, και ρίχνονται σε λήθη.
(Αυτά είναι τα παιδιά που έχουν χάσει το δρόμο τους, και έχουν
πέσει στην παγίδα του τεχνητού ψευδούς πνεύματος. Αυτά θα
εισέλθουν αυτό που ονομάζεται τα ύδατα της λήθης και να
αναληφθούν.)
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“Όταν έρχονται εμπρός από το σώμα, μια τέτοια ψυχή δίνεται
πάνω στις εξουσίες που δημιουργούνται από τους κυβερνήτες, (Οι
άρχοντες είναι οι άρχοντες.; Οι ψεύτικοι κομιστής σπόρων και
σπορείς που κυβερνούν όλο αυτό το σύμπαν και ακόμη και στην
τέταρτη διάσταση, όπου οι θάνατοι μεταφέρονται.) -Δεμένος σε
αλυσίδες, (αλυσίδες αντιπροσωπεύουν τη δουλεία της φυλακής
εντός το ανθρώπινο σώμα.) και να ξαναρίξει στη φυλακή.” (αυτό
είναι το ταξίδι επιστροφής στο θάνατο σε αυτό το Σφαίρα μέσω
μετενσάρκωσης.)
“Γύρω και γύρω από αυτό πηγαίνει μέχρι να καταφέρει να γίνει
απαλλαγμένη από λήθη μέσω της γνώσης. Και έτσι, τελικά, γίνεται
τέλεια και σώζεται." (Cast σε αλυσίδες και δεσμεύεται, γύρω και
γύρω είναι το αποτέλεσμα είναι γνωστή ως μετενσάρκωση, όπου οι
ψυχές δεν παράγουν καρπούς, και ως εκ τούτου επιστρέφονται στο
θάνατο. Τελικά η ψυχή θα μάθει τη διαδικασία και θα γίνει
ελεύθερη από αυτή την παγίδα. Μήπως αυτό ακούγεται σαν κάτι
που αποκτήθηκε από μια ενιαία ζωή; Φυσικά, όχι.)
Μετά ρώτησα, "Κύριε, πώς συρρικνώνεται η ψυχή για να
μπορέσει να εισέλθει στη μητέρα της ή σε έναν άντρα; "
“Ήταν χαρούμενος που ρώτησα αυτό και είπε, είστε
πραγματικά ευλογημένος επειδή έχετε καταλάβει. Η ψυχή πρέπει
να να καθοδηγείται από ένα άλλο μέσα στο οποίο είναι το πνεύμα
της ζωής. Θα σωθεί με αυτό το μέσο και ως εκ τούτου δεν θα
πρέπει να εισέλθει σε ένα σώμα και πάλι."
Σημαντικό κλειδί, η ψυχή καθοδηγείται από ένα άλλο, που
σημαίνει ο πατέρας και η μητέρα μέσω του Χριστού? Αυτή η
καθοδήγηση οδηγεί στην κατάλληλη παραγωγή των φρούτων
δεδομένου ότι η άμπελος δίνει την ενέργειά της στους κλάδους.
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Είναι επιτακτικό να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός αποκάλυψε
για το τεχνητό πνεύμα, το οποίο είναι η τρισδιάστατη σφαίρα ή την
εικονική πραγματικότητα κόσμο.
Τεχνητή σημαίνει ψεύτικο, ένα αντίγραφο, κάτι που φαίνεται
πραγματικό? αλλά δεν είναι. Αυτές οι πληροφορίες άλλαξαν στη
Βίβλο επειδή ήταν πάρα πολύ καταδικασμένη στους ψεύτικους
κομιστής σπόρων της σκοτεινής πλευράς. Δεν θέλουν να
καταλάβετε ότι ο κόσμος που υπάρχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια
απάτη, είναι ο Αντίχριστος.
Ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα, δεν
είναι παρά ένα προγραμματισμένο όνειρο για να υπηρετήσουμε
έναν πεσμένο άγγελο που κυβερνά αυτόν τον κόσμο στο σκοτάδι.
2 Κορινθίους 4:4 “Στον οποίο ο άρχων αυτού του σύμπαντος
τύφλωσε τα μυαλά τους που δεν πιστεύουν, μήπως το φως του
ένδοξου Ευαγγελίου του Χριστού, που είναι στην εικόνα του
πατέρα, θα πρέπει να λάμψει εις αυτούς.”
Ωστόσο, αν το όνειρο ή αυτό που αποκαλούμε ζωή είναι
πραγματική ή δεν γνωρίζουμε σε άλλο επίπεδο. Συνείδηση ψυχή
μας έχει επίγνωση του τι συμβαίνει, και μας δίνει μια εμπειρία
χρησιμοποιώντας μια εικονική πραγματικότητα ή αυτό που είναι
γνωστό ως προσομοίωση? χωρίς να χρειάζεται να εμβολιαστεί
άμεσα μέσα.
Οι προσομοιώσεις μπορούν να αισθανθούν τόσο αληθινές όσο
οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε. Μπορεί να δημιουργήσει μια
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αίσθηση πραγματικότητας ή τεχνητής πραγματικότητας που
μιμείται το πνεύμα. Και συχνά το μόνο που έχει σημασία είναι,
όπως το βιώνουμε, φαίνεται πραγματικά πολύ πραγματικό για την
βιώνει.
Έτσι, όταν μιλάμε για μια εικονική πραγματικότητα ή ένα
τεχνητό πνεύμα, μιλάμε για κάτι που απλά δεν είναι πραγματικό,
με την έννοια της αιώνιας ζωής.
Ο θάνατος που αποκαλύπτεται από αυτή τη γνώση είναι
πραγματικά μια μη-πραγματική δύναμη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα
όπως ο θάνατος στους θεϊκούς σπόρους εκτός από την εμπειρία
σας από το. Δεν είναι πραγματικό, με την αρετή ότι η ψυχή μας
είναι συνδεδεμένη με τη ζωή αιώνια.
Όταν πάμε σε ένα θέατρο και να παρακολουθήσουν μια ταινία,
αυτό που είμαστε μάρτυρες είναι μια εμπειρία, αλλά αυτό που
βλέπουμε δεν είναι πραγματική, είναι μια εικονική προβολή
πραγματικότητα, μια προσομοίωση που δημιουργήθηκε για να μας
ψυχαγωγήσει σε ένα άλλο επίπεδο της ευαισθητοποίησης. Ως εκ
τούτου, αυτό είναι που καθιστά όλα τα πιθανά να ζουν στο θάνατο,
ενώ φαινομενικά είναι ζωντανός.
Θάνατος = προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας
Ζωή = αιώνια πραγματικότητα
Θάνατο και η ζωή σε αυτόν τον κόσμο, Είναι Τεχνητή
ή μια εικονική πραγματικότητα Εμπειρία
Εμείς, όπως η συνείδηση ψυχή δεν είναι νεκροί, αλλά η
αληθινή συνείδηση μας είναι κοιμισμένη και δεν γνωρίζει ότι δεν
ζούμε σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια ψευδαίσθηση
κατάσταση trance. Εμφανίζονται ξύπνιοι αλλά προγραμματίζονται
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σε κάποιο άλλο εικονικό τρόπο λειτουργίας. Δήλωσε ότι ο Χριστός
ήρθε να αφυπνίσει αυτούς που κοιμόντουσαν. Και ο όρος ύπνος
είναι συχνά παράλληλος με το θάνατο ή τον αδελφό του θανάτου.
Θάνατος στην κυριολεκτική ορολογία του σημαίνει ένα που
δεν είναι πλήρως ξύπνιοι ή ίσως εντελώς κοιμισμένος, αλλά
πιστεύει κανείς ότι είναι ξύπνιοι επειδή γνωρίζουν.
Ακριβώς όπως αυτό που συμβαίνει όταν ονειρευόμαστε. Ενώ
ονειρεύεται κανείς δεν είναι διαυγή, πράγμα που σημαίνει ότι
ξέρετε ονειρεύεστε, ενώ στο όνειρο, οι πιθανότητες είναι δεν έχετε
καμία ιδέα ότι κοιμάστε εκείνη ακριβώς τη στιγμή.
Τα πάντα γύρω σας μπορεί να φαίνεται πραγματικό σε ένα
όνειρο, μπορείτε να αγγίξετε, να ακούσετε, και ακόμη και να
απεικονίσει και φαίνεται να χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις σας,
και στη συνέχεια, όπως η μαγεία είναι όλα σάρωσε όταν ο
συναγερμός ακούγεται πρωί. Πώς είναι δυνατόν; Επειδή αν και
κάποιος μπορεί να γνωρίζει, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι
ξύπνιοι.
Υπάρχει τεράστια διαφορά. Το να γνωρίζεις δεν έχει να κάνει
με το να είσαι ξύπνιος.
Γνωρίζουν -Having γνώση του κάτι από το να έχουν
παρατηρηθεί ή έχουν πει γι ' αυτό.
Ξύπνιοι -Fully συνειδητή και δεν κοιμάται να εγρήγορση και
επαγρύπνηση για όλων των Τι συμβαίνει γύρω σας.
Έτσι, έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η ζωή είναι πραγματική για
εμάς. Πιστεύουμε μέσα από αυτές τις αισθήσεις ότι είμαστε ενεργά
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μέρος του κάτι που είναι πολύ πραγματικό. Ως εκ τούτου,
γνωρίζετε, αλλά οι πιθανότητες είναι, δεν είστε ξύπνιοι.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μόνο και μόνο επειδή είμαστε
επίγνωση συνείδηση δεν σημαίνει ότι είμαστε ξύπνιοι. Και αυτός
είναι ο διαχωρισμός μεταξύ ζωής και θανάτου. Ως εκ τούτου, ο
Χριστός είπε? Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς.
Αν και φαινομενικά σκληρός, αποκάλυπτε το μυστήριο του
ύπνου. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ξύπνιοι δεν
σημαίνει ότι δεν ακούγεται κοιμισμένος.
Και πάλι, ακριβώς όπως κάθε όνειρο που μπορεί να φαίνεται
να γνωρίζει, αλλά δεν είστε ξύπνιοι.
Είμαστε συνειδητή όντα, ακόμη και αν συνείδηση επίγνωση
δεν σημαίνει ότι είμαστε ξύπνιοι.
Ο θάνατος είναι μια συνειδητοποίηση, αλλά δεν είναι
πραγματική. Για όταν βγείτε από το Βασίλειο του θανάτου, τότε θα
γίνει επίγνωση σε άλλο επίπεδο.
Το μυστήριο είναι συνειδητοποιώντας όταν κάποιος μπορεί να
έχει κοιμηθεί και στη συνέχεια πέρασε στην άλλη πλευρά, αυτό δεν
σημαίνει ότι έχουν ξυπνήσει, θα μπορούσε να είναι ένα όνειρο
μέσα σε ένα όνειρο.
Όταν η ψυχή μας έχει σταλεί σε αυτό το Βασίλειο του θανάτου
θαμμένος στη γη/ανθρώπινο σώμα. Κοιμόμαστε στο επίπεδο της
ψυχής, και γνωρίζουμε τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά τον
ύπνο, αλλά δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε ή από πού ήρθαμε. Τα
πάντα για μας χάνονται, όλες οι προηγούμενες πληροφορίες έχουν
ξεχαστεί. ως επί το πλείστον.
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Η ψυχή δεν είναι ξύπνια. Μπορείς να το αποδείξεις αυτό απλά
ρωτώντας τον εαυτό σου, ποιος είσαι; Από πού ήρθες; Ποιος ήσουν
σε μια προηγούμενη ζωή; Πόσες ζωές είχες; Ποια ήταν τα ονόματά
σας; Ποιες ήταν οι οικογένειές σας; Από πού Προήλθες πριν την
ίδρυση του Παγκόσμιου Ιδρύματος;
Όλες αυτές οι πληροφορίες που πρέπει να είναι από δεύτερο
χέρι η γνώση είναι κρυμμένη εκτός από μια πλήρως ξύπνησε ψυχή.
Αλλά σε μια ψυχή ύπνου, δεν γνωρίζει τίποτα αν δεν δόθηκε
κομμάτια και μεζέδες αυτής της γνώσης μέσα από κάποιο άλλο
επίπεδο συνειδητοποίησης.
Τώρα που έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, μπορεί κανείς
τώρα να αρχίσει να κατανοεί ή ακόμη και ελαφρώς αφυπνίσει το
γεγονός, ότι η επίγνωση δεν σημαίνει ότι είναι ξύπνιοι. Και έτσι,
όλα όσα βιώνουμε θα μπορούσαν να είναι μια ψευδαίσθηση του
μυαλού.
Αν κάποιος δεν είναι πλήρως ξύπνιος τότε κάποιος είναι να
ξεγελαστούν από μια ψευδή επίγνωση, ένα τεχνητό πνεύμα, και όχι
ξύπνησε Σοφία. Και αυτή είναι η αρχή του επόμενου μυστηρίου
που διαλύεται.
Ο πατέρας και η μητέρα γνωρίζουν και απόλυτα κατανοούν
είμαστε σε αυτή την κατάσταση της ευαισθητοποίησης, ακόμη και
ενώ κοιμούνται.
Και καθώς προχωράμε στη διαδικασία υπάρχουν πράγματα που
χρειαζόμαστε στον απατηλό κόσμο. Ενδύματα, τρόφιμα, ένα μέρος
για να σταθώ κτλ...
151 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Αυτά τα πράγματα πρέπει να δοθούν ελεύθερα σε εκείνους
που τοποθετούν όλη την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στον
πατέρα και τη μητέρα. Αυτό είναι χαμένη γνώση. Μας λένε το
αντίθετο από την κούνια μέχρι τον τάφο, γιατί δεν υπάρχουμε στη
ζωή αλλά στον θάνατο.
Η ζωή μας, σε αυτή τη διαδικασία του θανάτου θα πρέπει να
ληφθεί πλήρως μέριμνα, και θα είμαστε χωρίς τίποτα που
χρειαζόμαστε, και μερικές φορές ακόμη και αυτό που επιθυμούμε ή
πολύ για, αν δεν εμποδίζει τη διαδικασία.
Ο πατέρας και η μητέρα θα μας δώσουν ότι χρειαζόμαστε σε
αυτή τη διαδικασία θανάτου για να προχωρήσουμε μπροστά.
Ωστόσο, αυτά τα πράγματα που επιθυμούμε πέρα από ό, τι
είναι απαραίτητο είναι συχνά παρακρατείται αν δεν απορρίψει τον
πατέρα και τη μητέρα και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το
ψεύτικο πνεύμα για την πρόσβαση ελαττωματικές επιθυμίες
κάποιου.
Μπορούμε να αποφασίσουμε πλήρως να διαχωρίσουμε τη
σύνδεσή μας με τον πατέρα και τη μητέρα και να αποφασίσουμε να
αποκτήσουμε ό,τι θέλουμε και να επιλέξουμε, και να το κάνουμε
συχνά έτσι.
Αυτή η κατεύθυνση θα μας οδηγήσει πάντα σε λάθος δρόμο.
Θυμήσου τι είπε ο Ιησούς στον Ιωάννη, "Σε αυτούς τους
ανθρώπους το τεχνητό πνεύμα έχει αυξηθεί ισχυρή και έχουν πάει
παραπλανάται. Οι ψυχές τους επιβαρύνονται, έλκονται από την
κακία, και ρίχνονται σε λήθη."Δεν πρέπει να οδεύουμε προς αυτή
την κατεύθυνση.
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Η ευθύνη μας είναι να παράγουμε καρπούς, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να ανακύψουν σε ακόμη μεγαλύτερη δόξα στο
Βασίλειο του πατέρα και της μητέρας μας.
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Κεφάλαιο (13)-πίστη, η αληθινή θεϊκή
σύνδεση!
Αυτό που είμαι έτοιμος να αποκαλύψει μπορεί να είναι η πιο
ανταμείβονται και πιο φανταστική ευλογία που μπορεί ποτέ να
λάβει. Η αλήθεια για την πίστη είναι αιώνια, ανταμείβοντας και
όμως είναι χλευάζεται και χλευάζεται από εκείνους που δεν
καταλαβαίνουν την πιο σημαντική σχέση που θα μπορούσε ποτέ να
λάβει.
Ο ορισμός της πίστης μέσα στη Βίβλο είναι, "Η ουσία των
πραγμάτων ήλπιζε, η απόδειξη των πραγμάτων δεν φαίνεται.”
Ο ορισμός της πίστης από μια κοσμική άποψη είναι, "Sκάτι που
πιστεύεται ιδιαίτερα με την ισχυρή πεποίθηση, αλλά χωρίς να
υπάρχουν πραγματικά στοιχεία. "
Θέλω να πάρεις το χρόνο να καταλάβεις αυτούς τους ορισμούς.
Η πίστη δεν είναι κάποια άσκοπη ανοησία που οι άνθρωποι
στραφούν σε επειδή είναι αδύναμη. Η πίστη είναι μια πραγματική
δύναμη. Η πίστη είναι η γνώση ότι έχετε την υπέρτατη δύναμη
όλων των κόσμων καθοδήγηση, σκηνοθεσία και τον έλεγχο της
ζωής σας από το αόρατο Βασίλειο. Και δεν θα αποτύχει ποτέ.
Αν και επιτρέψτε μου να σας πω τι η πίστη δεν είναι. Πίστη δεν
είναι να πάρει ό, τι ανθρώπινη επιθυμία? είναι στο «γνωρίζοντας»
ότι θα λάβετε ό, τι είναι σημαντικό για τη διαδικασία. Έχετε
παρατηρήσει ποτέ ότι η ζωή σας πηγαίνει σε κύκλους; Μερικές
φορές είστε στέκεται ψηλός και άλλες φορές αισθάνεστε σαν ένα
σκουλήκι.
Όλα αυτά είναι μέρος της διαδικασίας που πρέπει να
περάσουμε. Όταν οι κύκλοι τείνουν να τεντώσει σε δοκιμασίες και
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δυσκολίες περισσότερο από ό, τι κατά τη διάρκεια της
αναζωογόνησης πτυχές, αυτό μπορεί να σας λέει ότι είστε
αγωνίζονται κατά της βούλησης του πατέρα και της μητέρας, ή
απλά δεν χρησιμοποιείτε πίστη για τη ρύθμιση της κατάστασής σας.
Όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή σας αυτό είναι φυσικό για τη
διαδικασία, αλλά όταν τα πράγματα παραμένουν λανθασμένα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό σημαίνει ότι δεν επιστρέφουν σαςθα εις τον πατέρα και τη μητέρα? αλλά αντί να επιβάλλεις τη
θέλησή σου.
' σε με να σου εξηγήσω! Κάθε ένας από εμάς θα περάσει από
στοιχεία στη ζωή μας, όπου αισθάνεται σαν ο πατέρας και η μητέρα
γυρίζει την πλάτη τους σε μας. Αυτό είναι το πιο βασανιστικό
συναίσθημα μπορεί κανείς να έχει, όταν πλήρη διάθεση
εμπιστοσύνη σας στον πατέρα και τη μητέρα. Δεν υπάρχει πιο
άδειο συναίσθημα από αυτό.
Όπως δήλωσε ο Χριστός, "Ο πατέρας μου, ο πατέρας μου,
γιατί με εγκατέλειψες;”
Ο καθένας μας το περνάει αυτό συχνά στη ζωή μας. Και νιώθω
σαν να μας εγκατέλειψαν. Ωστόσο, υπάρχει κάτι πολύ όμορφο σε
αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ένας λόγος που ο πατέρας και η
μητέρα κατά καιρούς αφήσει να πάει των ελέγχων.
Τις περισσότερες φορές συμβαίνει όταν φαίνεται ότι είμαστε
στο χαμηλότερο σημείο της ζωής μας, όπου αγωνιζόμαστε με
προβλήματα, είτε οικονομικά, την υγεία σοφός, ή ακόμη και νομικά
ζητήματα, και ξαφνικά δεν υπάρχει καμία βοήθεια.
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Τόσο συχνά, όταν θέλουμε βοήθεια από τον πατέρα και τη
μητέρα στη μεγαλύτερη στιγμή της ανάγκης μας, αισθανόμαστε
κενό, αισθανόμαστε σαν να μην υπάρχει κανείς εκεί, ότι είμαστε
όλοι μόνοι τώρα. Αισθανόμαστε προδομένοι, αισθανόμαστε
χλευάζονται, και αισθανόμαστε ότι ίσως δεν είμαστε ακριβώς ότι
σημαντικό.
Έχω βιώσει αυτό εκατοντάδες φορές στη ζωή μου. Υπάρχουν
στιγμές που νιώθω τόσο εγκλωβισμένος στον πατέρα και τη μητέρα
όπου νιώθω ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει στραβά, όλα είναι
σε καλά χέρια. Τότε υπάρχουν και άλλες φορές που νιώθω σαν να
ήμουν κλώτσησε στο έντερο και εγκαταλείφθηκε, αριστερά
ματωμένο, όταν τους χρειάζονται περισσότερο.
' σε με να σου πω ένα μυστικό. Όταν τα πράγματα πάνε καλά,
τείνουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς, όταν τα πράγματα πάνε
στραβά, αισθανόμαστε παγιδευμένοι, γεμάτοι με αμφιβολίες, τρόμο,
φόβο και φόβο. Η πίστη είναι μια δύναμη να ξεπεραστούν όλα τα
πράγματα. Η πίστη δεν παίρνει αυτό που θέλετε, αλλά ξέροντας ότι
θα ληφθεί μέριμνα σε ένα πολύ κρίσιμο τρόπο.
Η πίστη είναι η μυστική εμπιστοσύνη που είναι παιδιάστικη.
Μπορείτε να διαβάσετε την τελευταία πρόταση και πάλι και
πραγματικά να το καταλάβετε;
Υπάρχει λόγος που ο πατέρας και η μητέρα γυρίζουν την
πλάτη τους, να το πω έτσι, σε εμάς, ειδικά όταν τους χρειαζόμαστε
περισσότερο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε διαβάσει το ποίημα,
"βήματα στην άμμο". Αυτό το ποίημα είναι μερικώς σωστό, αλλά
υπάρχει ένα ελάττωμα μέσα στην αντίληψή του.
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Όταν χρειαζόμαστε τον πατέρα, και η μητέρα το περισσότερο
και αισθανόμαστε ότι μας άφησε, ή μας εγκατέλειψε, σε αντίθεση
με τα κράτη ποίημα, αυτό είναι όταν πραγματικά έχουν αφήσει να
πάει? Αυτό είναι όταν είμαστε αριστερά για τη δική μας για να
καταλάβω πώς να περάσει τη δίκη, ωστόσο, δεν συγχέουμε αυτό
με τους αφήνοντας σας ή εγκαταλείποντας σας.
Δεν μας έχουν εγκαταλείψει, δεν μας εγκατέλειψαν, απλά
άφησαν να πάνε να ανακαλύψουν τι μάθαμε μέσω της διαδικασίας
και από τι είμαστε φτιαγμένοι.
Όταν παίρνετε ένα παιδί, και να αρχίσει να τους διδάξει πώς
να οδηγούν ένα ποδήλατο. Περπατάτε παράλληλα κρατώντας το
τιμόνι του ποδηλάτου και αργά τους καθοδηγείτε καθώς μαθαίνουν
πώς λειτουργεί το ποδήλατο με ισορροπία, ακρίβεια και ταχύτητα.
Σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να πείτε ότι προστατεύετε
και ενθαρρύνετε το παιδί κατά τη διάρκεια του δυσκολότερου
άθλου τους, δεδομένου ότι πρέπει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο
και απαιτεί τη δύναμη, την αντοχή και την ισορροπία.
Είναι συνήθως τρομακτικό, διότι το παιδί δεν έχει ακόμη
κυριαρχήσει τον ελιγμό του ποδηλάτου. Ωστόσο, με τους γονείς
εκεί, είναι εντελώς στον έλεγχο, κάνει τη δυσκολία της διαδικασίας
τόσο πολύ πιο ανεκτή.
Αν η μαμά ή ο μπαμπάς καθοδηγεί και τον έλεγχο του
ποδηλάτου όλα είναι εντάξει. Μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, αλλά
heck μαμά και ο μπαμπάς είναι εκεί, έτσι δεν υπάρχει τίποτα να
ανησυχούν πραγματικά.
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Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει τη στιγμή μαμά ή ο μπαμπάς
αφήνει να πάει από το μπαρ λαβή και το παιδί είναι τώρα αριστερά
όλα από μόνα τους για να ασχοληθεί με αυτή τη νέα επιχείρηση;
Αυτό είναι όταν το άγχος εκτρέφει άσχημο κεφάλι του, ο
φόβος αρχίζει να αναλάβει, ξαφνικά αισθάνεστε προδομένοι και οι
ίδιοι οι άνθρωποι που ήταν καταμέτρηση σε αριστερά σας
κρέμονται εκεί σαν κάποια αβοήθητα ζώα που χάνονται στο δάσος.
Ίσως ακόμη και να αρχίσουν να ουρλιάζουν, ή κραυγή, ή
ικετεύουν για βοήθεια. Σε παρακαλώ, μαμά και μπαμπά, βοηθήστε
με!
Ωστόσο, οι γονείς στέκονται εκεί με ένα χαμόγελο αγάπης
προς τη θλίψη του παιδιού, λέγοντας, είναι εντάξει θα είστε μια
χαρά, δεν υπάρχει τίποτα να φοβούνται ή να ανησυχούν, απλά
κάνουμε ό, τι σας δίδαξε να κάνετε και θα λειτουργήσει όλα έξω.
Σε αυτή τη στιγμή στο χρόνο είναι όταν το παιδί αισθάνεται πιο
αβοήθητοι, διότι συνειδητοποιούν σε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να
ρυθμίσει τη δυναμική της βόλτα με δική τους, και αυτό είναι πολύ
τρομακτικό.
Το παιδί μπορεί να πιστεύουν στην καρδιά τους ότι αυτό το
κατόρθωμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα είναι σε θέση να
κυριαρχήσει, και αργά ή γρήγορα μπορεί ακόμη και συντριβή και,
ενδεχομένως, ακόμη και να τραυματιστεί. Σε αυτό το σημείο στο
χρόνο θα αισθανθεί όπως η μαμά και ο μπαμπάς είναι περισσότερο
από τον εχθρό σας από τους φίλους σας.
Πόσες φορές έχουμε συμβεί αυτό όταν πρόκειται για τους
θείους γονείς μας;
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Ίσως να θέλετε να πείτε πράγματα που δεν είναι ευχάριστα.
ίσως να θέλετε να τους πείτε τι πραγματικά αισθάνεστε και μπορεί
ακόμη και να το πράξουν. Αλλά την ίδια στιγμή που αφήνουν να
πάει, ένα συχνά γίνεται δυστυχισμένος και θυμωμένος. Αυτό
αντιπροσωπεύει μια έλλειψη πίστης, και είναι μέσα από αυτή την
ίδια τη διαδικασία της δυσκολίας αρχίζουμε να οικοδομήσουμε την
πίστη, αν το επιτρέψουμε. Είναι από τα βάσανά μας που
μαθαίνουμε...
Τώρα, όταν χρησιμοποιούμε αυτή την τυπική μέθοδο
διδασκαλίας όλοι κατανοούμε ότι ο λόγος που αφήνουμε το
ποδήλατο είναι ότι θέλαμε το παιδί μας να είναι σε θέση να
οδηγούν το ποδήλατο από μόνα τους χωρίς την ανάγκη της
βοήθειας. Αυτό είναι εύκολο να καταλάβει. Αντιλαμβανόμαστε
επίσης ότι οι γονείς δεν εγκατέλειψε το παιδί τους ούτε να τους
αφήσει? απλά επέτρεψαν στο παιδί να μάθει να κάνει ποδήλατο
μόνο του.
Αυτή η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται με σχεδόν όλα στη ζωή
ως μέθοδο διδασκαλίας για να βοηθήσει ένα παιδί ή ακόμα και έναν
ενήλικο να μάθει. Η ίδια μέθοδος είναι αυξημένα όταν πρόκειται για
το θείο κόσμο όπου οι ανταμοιβές είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη. Δεν
μαθαίνουμε πώς να οδηγήσετε ένα ποδήλατο φυσικά, αλλά
μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την πίστη για να οικοδομήσουμε το
χαρακτήρα, την αντοχή και την αντοχή μέσω των καρπών μέσα.
Μπορούμε να δούμε τις ομοιότητες σε αυτόν τον κόσμο που
μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ο πατέρας και η
μητέρα μπορεί να μας χειρίζονται κατά καιρούς. Ποτέ δεν μας
εγκαταλείπουν ή μας εγκαταλείπουν, αλλά συχνά αφήνουν το
τιμόνι της ζωής μας, για μικρά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε το
υποκατάστημα μας μπορεί να είναι σε θέση να παράγει φρούτα.
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Προφανώς, υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό που διδάσκεται.
Το ποδήλατο στη ζωή μας ονομάζεται, πίστη, μία από τις πολλές
αρετές που αποκαλούμε καρπούς.
Η πίστη είναι ο καταλύτης που μας βοηθά να προχωρήσουμε
μέσα από τη διαδικασία της αλλαγής. Χωρίς πίστη, δεν μπορούμε
να το κάνουμε, είναι αδύνατο.
Ωστόσο, η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Τι εννοώ με αυτό;
Πολλοί πιστεύουν ότι η πίστη είναι κάποια εκκλησία που πηγαίνουν,
ή κάποιο σύστημα πεποιθήσεων που έχουν.
Η πίστη είναι μια δύναμη που κάποιος συνδέεται με την ελπίδα
και την πίστη, δεν είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων ή εκκλησία.
Όταν συνδέουμε μια συσκευή σε μια πρίζα, λαμβάνει τη
δύναμη να αναλάβει τη λειτουργία της συσκευής για να μπορέσει
να λειτουργήσει.
Η πίστη είναι η κρυμμένη αόρατη δύναμη που ρέει
μυστηριωδώς μέσα από τα κυκλώματα. Μπορούν να υπάρξουν
εκατομμύρια
διαφορετικές
χρήσεις
που
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν μέσω αυτής της δύναμης, αλλά είναι όλη η ίδια
δύναμη που χρησιμοποιείται για τις διαφορετικές χρήσεις.
Η πίστη είναι μια δύναμη, δεν είναι μόνο μια πίστη, ή μια
διδασκαλία, ή μια ιδέα. Η πίστη είναι μια ζωντανή δύναμη και όταν
την συνδέουμε, λειτουργεί κάθε φορά. Ακριβώς όπως τις συσκευές,
αν αποτύχει να το συνδέσετε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει δεν
έχει σημασία πόσο πολύ ελπίδα έχετε.
Τα έργα της πίστης είναι η πρόσβαση ή η χρήση της δύναμης
της πίστης. Υπάρχουν έργα που απαιτούνται για την πίστη και
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υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όπως
προαναφέρθηκε, το παιδί για το ποδήλατο, όταν ήταν να
καθοδηγείται από τον πατέρα και τη μητέρα, που ήταν μια μορφή
πίστης, αλλά δεν ήταν τελειοποιημένη. Οι γονείς έπρεπε να αφήσει
να πάει, και στη συνέχεια το παιδί θα μπορούσε να μάθει να πάρει
τον έλεγχο του ποδηλάτου από μόνη της, αυτή είναι η αρχή των
έργων της πίστης.
Άλλες γραφές μιλούν για αυτό με άλλο τρόπο, όπως
αναφέρεται, "Wκότα στο χρόνο οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν το
κρέας, χρειάζονται ακόμα το γάλα."αΠοκαλύφθηκε ότι το γάλα
παρομοιάζεται εις ό, τι μια μητέρα ταΐζει τα μωρά της.
Η χρήση του γάλακτος αποκαλύπτει ότι κάποιος χρειάζεται
κάποιον άλλο για να σας φροντίσει, σε είδος? όπως μια μητέρα που
θηλάζει, καθώς και καθαρό σας, φόρεμα σας, σας καθοδηγήσει και
να περπατήσει μαζί σας παρομοιάζονται εις, κρατώντας το τιμόνι
του ποδηλάτου σας.
Αποκαλύφθηκε ότι έρχεται η στιγμή που ένα άτομο πρέπει να
αρχίσει να παίρνει το κρέας. Αυτό είναι το πνευματικό ομόλογο να
είναι σε θέση να διακρίνει από μόνος σας από το σωστό και το
λάθος και να είναι σε θέση να επιλέξει δεξιά. Αυτό ονομάζεται
πνευματική ωριμότητα.
Συχνά οι άνθρωποι λένε ότι μια εκκλησία είναι εκεί για να τους
ταΐσει, για άλλη μια φορά, όπως στον τύπο? όπως η μητέρα τους.
Πόσες φορές έχεις ακούσει τον όρο, η εκκλησία είναι η μητέρα σου.
Το πρόβλημα είναι, η εκκλησία είναι να καθοδηγήσει ένα προς
τον Χριστό, για να μπορέσει κάποιος να θέσει σε ολόκληρο το
ένδυμα του Χριστού? να γίνεις σαν τον Χριστό. Και για να γίνει
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αυτό, πρέπει κανείς να ξεφύγει από τη μητέρα και να αρχίσει να
παίρνει πνευματικά τρόφιμα από μόνα τους.
Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ για τους περισσότερους
εκκλησία, ποτέ δεν διδάσκονται ότι πρέπει να εκπαιδευτεί για να
ξεφύγει από μόνοι τους και να αρχίσει μια ζωή όπου πρέπει να
έρθουν σε μια προσωπική σχέση με τον Χριστό.
Αντ ' αυτού συνεχίζουν να λαμβάνουν το γάλα της μητέρας
τους και δεν αυξάνονται ποτέ πέρα από ένα ορισμένο σημείο.
Παραμένουν μωρά, και αυτό είναι ακριβώς αυτό που
αποκαλύφθηκε... είναι ακόμα babes στο Χριστό, που πωλούνται εις
σαρκικότητα.
Πιστεύουν ότι έχουν ό,τι χρειάζονται. Αισθάνονται ότι είναι
πλούσιοι και αυξάνονται με τα αγαθά σε ένα φυσικό επίπεδο, και
δεν έχουν καμία ανάγκη για τίποτα πνευματικό. Ποτέ δεν
αναπτύσσονται στο επόμενο επίπεδο.
Αυτή η φρικτή στασιμότητα καθυστερεί την ανάπτυξή τους,
και γίνονται οπαδοί ενός συστήματος πεποιθήσεων, που δεν έχουν
εσωτερική σύνδεση? ως συν-κληρονόμοι.
Πιστεύοντας μπορείτε να οδηγήσετε σωστά το ποδήλατο
παίρνει απόλυτη πίστη με τον τρόπο αυτό. Η πίστη πρέπει να
οδηγήσει έναν για να πάρει τα ηνία του τιμονιού από μόνοι τους
και να αρχίσει το προσωπικό ταξίδι τους με το Χριστό. Ακριβώς
όπως το ποδήλατο, είμαστε σε μια πνευματική βόλτα ένα που
πρέπει να μάθουμε να κυριαρχήσει. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι
εύκολο.
Ωστόσο, αν ο φόβος και το πλήθος αμφιβολία το μυαλό τότε
η πίστη είναι αποσυνδεδεμένο και το αποτέλεσμα είναι μια πιθανή
συντριβή. Συχνά οι γονείς είναι κοντά για να σώσει την ημέρα,
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αλλά το παιδί δεν συνειδητοποιεί ποτέ ότι θα μπορούσαν να το
έχουν κάνει από μόνοι τους.
Ας μάθουμε τώρα το επόμενο μυστήριο.
Η δουλειά μας σε αυτόν τον κόσμο είναι η παραγωγή
φρούτων...
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
υπομονή, ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράος, Εγκράτεια, που
οδηγεί στη ζωή.
Αυτά είναι τα ποδήλατά μας που πρέπει να μάθουμε να ιππεύω.
Αυτοί είναι οι καρποί του πνεύματος που μας κατευθύνει πάντα.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή, έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από
αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει καμία δοκιμή που μπορεί να
σας βλάψει. Για όλα όσα περνάμε στη ζωή είναι όλα σχεδιασμένα
για μας να χρησιμοποιήσετε μία από τις παραπάνω αρετές για την
εξουδετέρωση κάθε κατάσταση.
Πριν πάω περαιτέρω, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι
κανείς δεν λαμβάνει αιώνια ζωή, επειδή παράγουν καρπούς. Δεν
μπορείς να κερδίσεις την αιώνια ζωή, είναι και πάντα ήταν δώρο.
Θυμηθείτε ότι ο σπόρος είναι πάντα εκεί εάν υπάρχουν φρούτα ή
όχι. Είναι ο σπόρος που είναι αιώνιος.
Όταν μας δημιούργησαν στην εικόνα του πατέρα και της
μητέρας μας, δημιουργήσαμε πνεύμα, όχι σάρκα και αίμα. Ως εκ
τούτου, ο Χριστός είπε, Ye πρέπει να αναγεννηθεί στο πνεύμα.
Καλά για να αναγεννηθεί σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπήρχε στο
πνεύμα πριν. Έχετε ήδη γεννηθεί στο πνεύμα, αλλά τώρα είμαστε
σε μια πορεία ανάπτυξης, μάθησης και ανάπτυξης, ενώ στη σάρκα,
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έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί εις το πνεύμα μας ως καρπούς
της ανάπτυξής μας.
Έτσι, όπως δήλωσε, Είμαστε ανταμείβονται Βάσει τα έργα
μας. Η ανταμοιβή δεν είναι η αιώνια ζωή, αλλά αυτό που θα
λάβουμε ενώ είναι αιώνια.
Τα φρούτα που παράγουμε τα οποία είναι μοναδικά από όλους
τους άλλους απλά επειδή κάθε ψυχή παράγει το δικό τους
εξατομικευμένο φρούτο, είναι τα έργα που εκδηλώνονται προς την
εξατομικευμένη δόξα μας που θα αποκαλυφθεί στις ΗΠΑ.
Αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση.
Ακριβώς όπως όταν συγκεντρώνετε φρούτα από μια Μηλιά,
αποθηκεύετε τα μήλα, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση αργότερα.
Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μακριά το δέντρο. Το δέντρο πρέπει
να συνεχίσει να παράγει όλο και περισσότερα φρούτα.
Δεν έχει σημασία ποια είναι η κατάσταση που προκύπτει στη
ζωή κάποιου, η απάντηση στο δίλημμά σας έχει επιλυθεί με τη
χρήση των καρπών του πνεύματος.
Υπάρχει Μόλις έσωσες ένα σωρό λεφτά στο γραφείο του
ψυχίατρου.
Ο λόγος που ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να μας αφήσουν
να πάμε μερικές φορές είναι επειδή πρέπει να παράγουμε αυτά τα
φρούτα χρησιμοποιώντας την ενέργεια της πίστης. Και μερικές
φορές, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, πρέπει ακόμη και να
καθαρίσουν ένα κλαδί, ώστε περισσότερα φρούτα να μπορούν να
παραχθούν αργότερα. Παρ ' όλα αυτά, ποτέ δεν μας εγκαταλείπουν
ή μας εγκαταλείπουν.
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Ο πατέρας και η μητέρα μας καθοδηγούν στα φρούτα λοιπόν,
τότε πρέπει να βουτήξουμε σε αυτό και να έχουμε πρόσβαση στους
καρπούς μόνοι μας. Είναι όπως το παλαιό ρητό, μπορείτε να
οδηγήσετε ένα άλογο στο ύδωρ αλλά δεν μπορείτε να τους
αναγκάσετε για να πιείτε.
Ο πατέρας και η μητέρα μας δίνουν όλα όσα χρειαζόμαστε για
να καταπολεμήσουμε κάθε κατάσταση στη ζωή με την απλή χρήση
της πίστης, για να αποκτήσουμε έναν ή όλους τους καρπούς του
πνεύματος.
Αν το κάναμε αυτό κάθε φορά που είχαμε ένα πρόβλημα, το
πρόβλημα θα ήταν βραχύβιο, στην πραγματικότητα θα πάψει να
υπάρχει σχεδόν αμέσως.
Το πραγματικό ζήτημα είναι? Είμαστε σαν αυτό το μικρό παιδί
που γίνεται φοβισμένο όταν οι γονείς αφήνουν το τιμόνι.
Αισθανόμαστε προδομένοι, αισθανόμαστε φοβισμένοι, φοβισμένοι,
και χάνουμε συχνά τον έλεγχο, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να
περιφύγει από τη χρήση ενός από τους καρπούς, δηλ. μόνοςέλεγχος, ως εγκράτεια.
Συχνά καταλήγουμε τραβώντας μακριά από τον πατέρα και τη
μητέρα μας και να αποφασίσει δεν μας αρέσει να το κάνουμε με
τον τρόπο τους. Και αυτό είναι όταν σκοντάφτουμε και πέφτουμε
στη ζωή. Μερικοί δεν τραβούν πάντα, αλλά δεν έχουν καμία
επιθυμία να οδηγούν το ποδήλατο από μόνοι τους, έτσι ώστε να
επιτρέπουν σε άλλους να το κάνουν γι ' αυτούς, ώστε να μην πάρει
τραυματίες. Και αυτό οδηγεί στο να πίνετε περισσότερο γάλα αντί
να τρώτε το κρέας.
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Όλες οι απαντήσεις σε κάθε δίλημμα είναι σε ένα από τα
φρούτα του πνεύματος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη ζωή
που δεν μπορεί να τεθεί σε καραντίνα με τη χρήση αυτών των
καρπών. Αυτά τα φρούτα είναι εξαλείψεις πρόβλημα.
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
υπομονή, ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράος, εγκράτεια και
ζωή.
Δεν έχει σημασία ποια είναι η κατάστασή μας, τίποτα δεν
μπορεί να σταθεί ενάντια σε αυτούς τους εξαλείψεις. Οι θεϊκοί
γονείς μας αφήνουν το πνευματικό μας τιμόνι ώστε να μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε από αυτούς τους καρπούς του
πνεύματος για να σταθεροποιήσουμε την κατάστασή μας και συχνά
να την διορθώσουμε πλήρως, μέσω της πίστης.
Ο φόβος, η αμφιβολία, ο θυμός, η οργή, η ζήλια, η οργή, ο
πόλεμος είναι όλα συναισθήματα που είναι αντίθετα με το πνεύμα
του πατέρα και της μητέρας.
Όταν μια δίκη μας κάνει να γυρίζουμε συχνά στην ψευδή
καρπούς σπόρων προς σπορά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε
αυτό το περιβάλλον είμαστε προγραμματισμένοι να αντιδράσουν με
βάση τα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, αν απλά πήρε το χρόνο
να σταματήσει και να συγκεντρώσει τις σκέψεις μας, κάθε
πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με ένα από τα παραπάνω καλά
φρούτα.
Κάθε ένα από αυτά τα φρούτα είναι μια δύναμη, μια δύναμη
που υπάρχει μέσα στα κρυμμένα βασίλεια. Η πίστη είναι ο
σύνδεσμός μας με αυτές τις δυνάμεις. Η πίστη είναι επίσης μια από
τις δυνάμεις.
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Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
υπομονή, ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πραότητα εγκράτεια και
ζωή.
Όταν αισθανόμαστε μια αποσύνδεση από τον πατέρα και τη
μητέρα, δεν είναι που μας έχουν εγκαταλείψει ή μας άφησε μόνο,
μας ζητούν να οδηγούν το ποδήλατο για τη δική μας μόνο για ένα
μικρό τρόπο για να μας δώσει την εμπιστοσύνη, να μάθουν
μπορούμε να ελέγξουμε κάθε κατάσταση που επιθυμούμε, αντί να
πάρει όλα πάνω στα χέρια και γεμάτος με λάθος πνεύμα ζήλιας,
οργής και θυμού.
Αν ασκείται αυτό κάθε φορά που κάτι αρνητικό εισέρχεται στη
ζωή σας, δείτε τι συμβαίνει με το πνεύμα σας. Είναι σαν μια
κρυμμένη δύναμη σας χορηγείται σαν να είχατε ένα τζίνι σε μια
λάμπα, αν και ένα καλό τζίνι.
Δοκιμές συμβαίνουν μόνο για να βοηθήσει να μας ενισχύσει
για την κατασκευή φρούτων. Δεν μας αρέσουν, συχνά δεν έχουν
πλάκα. Ωστόσο, ποτέ δεν έχουν μείνει μόνοι μας, μας δίνεται μια
πλήρη ομάδα επίθεση των φρούτων να αψηφούν κάθε πρόβλημα
που υπάρχει. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τα
ηνία του πνευματικού μας ποδηλάτου και να τα εφαρμόσουμε στην
κατάσταση.
Αυτή είναι η αληθινή πίστη!
Όταν το κάνουμε αυτό, αισθανόμαστε συχνά αυτή τη βαθιά
αγάπη που προέρχονται από τους θεϊκούς γονείς μας, όπως τίποτα
δεν έχουμε αισθανθεί ποτέ πριν. Στην πραγματικότητα,
αισθανόμαστε ανόητοι να έχουν ποτέ αμφισβήτησε τους στην
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πρώτη θέση. Αισθανόμαστε ταπεινοί και γεμάτοι με καλοσύνη και
κυρίως ασφάλεια.
Είναι τώρα που συνειδητοποιούμε Οι καρποί είναι οι αρετές
των Divine Parents ότι ποτέ δεν μας άφησαν, ήθελαν να τους
κρατήσουμε πιο σφιχτά. Για Teh Φρούτα του πνεύματος Είναι
εσωτερικές και αιώνιες αρετές του πατέρα και της μητέρας
μας.
Όταν είμαστε αρραβωνιασμένοι χρησιμοποιώντας αυτά τα
φρούτα όλα φαίνονται σωστά εκείνη τη στιγμή, όλα φαίνονται
τέλεια, όπως δεν υπήρχε ποτέ τίποτα να φοβηθεί ή ποτέ
ανησυχήσει για, η οποία είναι αλήθεια, μέχρι την επόμενη φορά,
όταν η μαμά και ο μπαμπάς αποφασίσει να σας αφήσει να το
κάνετε μόνοι σας.
Και μετά επιστρέφουμε στο μηδέν. Αυτό γίνεται συνεχώς μέχρι
να συνειδητοποιήσουμε τελικά δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να
μας βλάψει, έχουμε συνολική δύναμη με το μέρος μας.
Αν επιτρέψουμε στις δίκες να μας επηρεάσουν αρνητικά, οι
γονείς μας θα μας αφήσουν να πάμε ξανά και ξανά μέχρι να
συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε με την απλή
χρήση της αόρατης δύναμης των καρπών. Και τότε, εκείνη τη
στιγμή ξέρουμε ότι είμαστε πραγματικά συνδεδεμένοι με τους
θεϊκούς γονείς μας.
Είναι πραγματικά δυνάμεις!
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
υπομονή, ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράος, εγκράτεια και
ζωή.
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Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε αυτά τα φρούτα για να
καταπολεμήσουμε οτιδήποτε στη ζωή, γίνεται η ανταμοιβή μας.
Ποτέ δεν ξεχνιέται ή χάνεται ποτέ. Καθώς χτίζουμε αυτά τα φρούτα,
χτίζουν συνεχώς το ενδιαφέρον και τελικά καθιερώνει ποιος
γινόμαστε. Θυμηθείτε την όλη διαδικασία που πρόκειται εν τούτοις
είναι να χτιστούν τα φρούτα. Και έτσι γίνεται.
Αυτά τα φρούτα είναι τα όπλα μας της ειρήνης εναντίον όλων
όσων είναι της βίας. Αυτά τα φρούτα είναι αιώνια ζωή ενάντια σε
όλα αυτά είναι ο θάνατος. Και όσο περισσότερο τους
χρησιμοποιούμε τόσο περισσότερο γινόμαστε αυτοί.
Αυτό είναι σωστό, γινόμαστε αυτά τα φρούτα, και αυτά είναι
τα φρούτα στο υποκατάστημα μας που αποδίδει την ανάπτυξη.
Και είναι από την πίστη που μας συνδέει με αυτά τα αρμονικά
μοτίβα, τα οποία ονομάζουμε ελπίδα. Η ουσία των πραγμάτων
ήλπιζε για, τα στοιχεία των πραγμάτων που δεν φαίνονται.
Χρησιμοποιώντας αυτά τα φρούτα που ισοδυναμεί με
πνευματική στάση, παίρνει την πίστη να πιστεύουν ότι κάποιος
μπορεί να πετύχει σε ένα τρισδιάστατο σύμπαν θέμα όπου τα πάντα
φαίνεται να είναι για τις πέντε αισθήσεις. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά
τα χαρακτηριστικά λειτουργούν κάθε φορά, αν τα χρησιμοποιείτε.
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
υπομονή, ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράος, εγκράτεια και
ζωή.
Αν είστε φοβισμένοι και αμφισβήτηση, αντικαταστήστε το με
πίστη/εμπιστοσύνη.
Αν μισείτε, αντικαταστήστε το με αγάπη.
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Αν είστε δυσαρεστημένοι, αντικαταστήστε το με χαρά
Αν είστε ταραγμένοι, αντικαταστήστε το με ειρήνη.
Αν είστε ανεκτικοί, αντικαταστήστε το με υπομονή.
Αν αισθάνεστε προδομένη, αντικαταστήστε το με ευγένεια.
Εάν αισθάνεστε χρησιμοποιημένος, το αντικαταστήστε με την
καλοσύνη.
Αν αισθάνεστε υπερήφανοι και επαίρεται, αντικαταστήστε το
με πράος.
Αν μπείτε στον πειρασμό να κάνετε λάθος, αντικαταστήστε το
με εγκράτεια.
Σε όλα τα πράγματα Αντικαταστήστε αυτό που είναι ένα
εμπόδιο εναντίον μας με τη χρήση των καρπών του πνεύματος,
χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμουλα θα κερδίσει μεγάλες επιτυχίες
και ποτέ δεν θα χαθούν.
Καταλαβαίνεις γιατί έχω τόσο σχολαστικά αποκαλύψει τη
διαφορά μεταξύ του Θεού αυτού του κόσμου και του πατέρα και
της μητέρας;
Όταν διαβάζεις για το Θεό αυτού του κόσμου στη Βίβλο, το
μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ευθυγραμμίσεις αυτά τα
φρούτα με τις ενέργειες αυτού του Θεού.
Οι καρποί ευθυγραμμίζονται με τις ενέργειες, ή είναι τα
φρούτα σκούρα και απατηλή; Ο πατέρας και η μητέρα ποτέ δεν θα
ενεργήσει ή αντιδράσει απέναντι από αυτά τα φρούτα.
Γιατί? Επειδή είναι οι ίδιοι καρποί του πνεύματός τους. Είναι
αυτό που πραγματικά είναι. Αυτά τα φρούτα δεν είναι μόνο ιδέες,
είναι η ίδια η φύση των θεϊκών γονέων μας.
Όπως είπε ο αγαπημένος Ιωάννης, «ο πατέρας είναι αγάπη».
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Κάθε φορά που μάρτυρας οτιδήποτε αντίθετο σε αυτά τα
φρούτα τότε «γνωρίζουν» ότι δεν προέρχεται από τον πατέρα και
τη μητέρα. Είναι αδύνατο για τους θεϊκούς γονείς μας να πάνε
ενάντια στην ίδια τους τη φύση.
Τώρα που χορηγούνται δεν είναι ποτέ εύκολο στην αρχή για
την παραγωγή αυτών των καρπών, όπως ακριβώς ιππασίας το
ποδήλατο είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά από λίγο όλα
γίνονται δεύτερη φύση.
Για αυτά τα φρούτα προέρχονται από τα χαρακτηριστικά και το
χαρακτήρα της θείας μητρικής μας. Εάν δεν συμπίπτει με αυτά τα
φρούτα, δεν είναι του πατέρα και της μητέρας.
Και να θυμάστε μόλις καταλάβετε τους καρπούς του
πνεύματος που μπορείτε να δείτε μέσα από όλα τα λάθη και το
διαχωρίζουν από αυτό που είναι καλό.
Ακόμη και κατά την ανάγνωση της Βίβλου ή οποιοδήποτε
γράψιμο, εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα φρούτα και να καταλήξουμε
σε κάτι που δεν είναι από αυτά τα φρούτα, τότε ξέρετε ποιος
σπόρος έχει φυτευτεί.
Συχνά, κατά την ανάγνωση της Βίβλου ή λαμβάνοντας
οποιαδήποτε πληροφορία μέσα που θα μπορούσε να πηγαίνει
ενάντια στους καρπούς που είναι κωδικοποιημένα σε πνευματικό
DNA σας, εμείς θα αισθάνονται αμέσως ως κάτι είναι λάθος, σαν
μια κόκκινη σημαία.
Δυστυχώς, αν και όταν αμφισβητούμε αυτό που είναι αντίθετο
με αυτό που έρχεται από μέσα μας, συχνά βρισκόμαστε σε μια
μάχη του είδους.
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Όλη μου τη ζωή είδα πράγματα στη Βίβλο που δεν είχαν
κανένα νόημα για μένα, εννοώ στο γεγονός ότι αισθάνθηκα κάτι
ήταν λάθος βαθιά κάτω, η κόκκινη σημαία συναγερμού.
Είδα ορισμένες πτυχές που ήταν ενθαρρυντική και ότι ήταν
καλό και με βοήθησε. Συνάντησα πολλά πράγματα που ήταν καλά
για την ψυχή. Ωστόσο, όταν έτρεξα σε όλα τα πράγματα που
φαινόταν λάθος, και η ψυχή μου ήταν να επηρεαστεί αρνητικά,
ενώ δεν ταίριαζε στην εικόνα, φαινόταν εκτός τόπου. Τότε ήξερα
πού ήταν το λάθος.
Ωστόσο, όταν ακολουθείτε κάποιον άλλο που απαιτεί να
πάρετε το λάθος με το καλό, θα γίνει σύγχυση, και υπάρχει το
σύνολο του προβλήματος.
Πάρτε αυτό το στίχο για παράδειγμα υποτίθεται ότι ομιλείται
από τον Ιησού, Luke 19/27 "Αλλά αυτοί οι εχθροί μου, που δεν θα
έπρεπε να τους εξουσιάζω, να τους φέρω εδώ, και να τους
σκοτώσω πριν από μένα.”
Υπάρχουν πολλές γραφές στη Βίβλο που δεν ευθυγραμμίζονται
με τους καρπούς του πνεύματος, μερικά είναι ολόκληρα στίχους,
μερικά είναι ολόκληρες ιστορίες, άλλοι είναι ένα θραύσμα ή bits και
κομμάτια προστίθενται σε ένα στίχο ή γραφή.
Παρ ' όλα αυτά, ο εσωτερικός μας κώδικας θα τους πιάσει
πάντα, αλλά εξαρτάται από εμάς να ακούσουμε αυτό που είναι
μέσα και στη συνέχεια να δράσουμε ή να ανταποκριθούμε
αναλόγως.
Τώρα τι είναι λάθος με το στίχο παραπάνω;
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Πρόκειται για μια βίαιη νοοτροπία, μια στάση εξουσίας και
ελέγχου, και ο θάνατος είναι στη δόνηση του? όπως οι θεοί των
παλαιών.
Τι είπε ο Ιησούς στον πατέρα του όταν σταυρώθηκε για τους
θεατές; Είπε, "ο πατέρας τους συγχωρεί γιατί δεν ξέρουν τι
κάνουν." Δεν είπε, "Σκότωσέ τους όλους επειδή με απέρριψαν."
Αυτό είναι το μυαλό του Χριστού, γιατί δείχνει τους καρπούς
της υπομονής, αυτο-ελέγχου, και την αγάπη κλπ. Το μυαλό πάνω
σε αυτό το στίχο δεν είναι το μυαλό του Χριστού. Αποκαλύπτει
θυμό, περηφάνια, εγωισμό, ζήλια και εκδίκηση.
Τόσο συχνά αυτοί οι ψευδείς σπόροι προστέθηκαν για να
απεικονίσουν τον Ιησού ή τον πατέρα και τη μητέρα αρνητικά ή
περισσότερο ανθρώπινος, παρά πνευματικός. Ωστόσο, δεδομένου
ότι ο κώδικας είναι μέσα μας μπορούμε να δούμε μέσα από κάθε
εμφυτευμένη ψευδή σφάλμα σπόρων με απλά χρησιμοποιώντας τα
κλειδιά/φρούτα μέσα. Θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς
τους.
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Κεφάλαιο (14)-προστασία και λύτρωση!
Όντας ένας από τους πραγματικούς σπόρους προσφέρει μια
πλήρη προστασία και την απελευθέρωση σε οποιαδήποτε
κατάσταση. Η διάθεση της εμπιστοσύνης σας στον πατέρα και τη
μητέρα είναι όπως την κατοχή του καλύτερου συστήματος
ασφάλειας διαθέσιμο. Όταν βασιζόμαστε σε αυτή τη βοήθεια,
εκπληκτικά θαύματα συμβαίνουν που δεν μπορεί να κατανοηθεί
εύκολα από τις πέντε αισθήσεις.
Θυμάμαι ανάμεσα σε ένα πλήθος από ιστορίες που είχα συμβεί
στη ζωή μου, όταν περίπου 25 χρόνια πριν, είχα μόλις πέσει η
σύζυγός μου για να εργαστούν. Ζήσαμε περίπου 6 μίλια από τον
τόπο της επιχείρησής της, και το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού
αυτή η ηλιόλουστη μέρα μας είχε οδήγηση σε ακραία θερμότητα.
Μέχρι τη στιγμή, είχαμε μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης, είχα
παρατηρήσει ατμού ήταν πιέζεται έξω από την κουκούλα του
αυτοκινήτου. Συνειδητοποίησα ότι το καλοριφέρ πρέπει να έχει
υπερθερμανθεί.
Η γυναίκα μου πήγε μέσα στη δουλειά της και είχα μείνει έξω
για να ανακαλύψει το πρόβλημα. Και αρκετά σίγουρος, όταν
σήκωσε το καπό του αυτοκινήτου το καλοριφέρ ήταν ανατίναξη
στοίβα του.
Ειρωνικά, είχα διαβάσει μόνο ένα άρθρο που δήλωσε, αν
αφήσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, ενώ αφαιρώντας το καπάκι
του καλοριφέρ θα κρατήσει το θερμαινόμενο νερό κάτω στο
εσωτερικό του κινητήρα, και δεν γρήγορα σκάσει από την κορυφή.
Είχα ένα γαλόνι του νερού μαζί μου, γι ' αυτό άφησε τη λειτουργία
του κινητήρα, όπως αναφέρθηκε, και προχώρησε να λάβει το
καπάκι του καλοριφέρ μακριά.
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Λοιπόν έκπληξη, έκπληξη υπάρχει ένα πολύτιμο μάθημα στη
ζωή και αυτό δεν είναι ό, τι λέγεται μπορεί να εμπιστευθεί. Το
καλοριφέρ εξερράγη στέλνοντας σούπερ-καυτό νερό εγκαυμάτων
παντού. Και άτυχος εγώ, ήμουν ο δικαιούχος των περισσότερων
από εκείνο το βράζοντας H2O.
Ήμουν καλυμμένος από το κεφάλι μέχρι τα νύχια με νερό σε
όλο το σώμα μου και εμφανίστηκε σαν να είχα πήδηξε σε μια
πισίνα με τα ρούχα μου. Στάθηκα εκεί σε σοκ για αυτό που έμοιαζε
σαν 30 δευτερόλεπτα, περιμένοντας να αισθανθεί τον πόνο του
καυτό ζεστό υγρό.
Όπως στεκόμουν εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν
αισθανόμουν τίποτα άλλο από το να είναι εξαιρετικά υγρή. Στη
συνέχεια άρχισε να αγγίξει το πουκάμισό μου, όπου ήταν βρεγμένο,
και το πουκάμισό μου ήταν κρύο. Αισθάνθηκα το πρόσωπό μου και
άλλα μέρη του σώματος και ήταν επίσης πολύ κρύο. Δεν ένιωσα
καμία θερμότητα απολύτως.
Στη συνέχεια εξέτασε το έδαφος όπου υπήρχαν λακκούβες του
ίδιου νερού που είχε συγκεντρωθεί και εγώ τους άγγιξε και
παρατήρησα αμέσως ότι το νερό ήταν πολύ ζεστό.
Άγγιξα άλλες περιοχές όπου το νερό προσγειώθηκε και ήταν
επίσης εξαιρετικά καυτό, αλλά στο σώμα μου, υπήρχε μόνο μια
αίσθηση του κρύου. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια καταστροφή
που θα μπορούσε να με έχει σημαδέψει για τη ζωή ακόμα,
αποδείχθηκε ότι ήταν ένα καταπληκτικό θαύμα.
Συχνά στη ζωή μου γεγονότα όπως αυτό έχουν συμβεί και
ήξερα ότι ήταν η εμπιστοσύνη μου στον πατέρα και τη μητέρα που
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μου χορήγησε αυτές τις καταπληκτικές προστασίες. Αυτές είναι
φυσιολογικές εκδηλώσεις για το τι πρέπει να αναμένονται όταν
τοποθετούμε την πλήρη εμπιστοσύνη και πίστη μας στον πατέρα
και τη μητέρα.
Δυστυχώς, αν και πολλοί έχουν ξεχάσει αυτό το απίστευτο
χαρακτηριστικό γνώρισμα της εμπιστοσύνης, και έχουν αρνηθεί την
ίδια την πηγή που θα μπορούσε να έχει προστατεύσει ή να τους
αποθηκεύσει από τον τρόπο της ζημίας. Αντ ' αυτού το κέντρο την
προσοχή τους στον κόσμο γι ' αυτούς που επιδιώκουν για την
απελευθέρωση του σκληρού τρόπου, ο δαπανηρός τρόπος.
Πάρα πολλοί επιδιώκουν για την προστασία από τους
χρησιμοποιώντας τα ανθρώπινα εύθραυστα συστήματα ασφάλειας
και αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν το κύριο κλειδί με
τους πάντα.
Έχουμε εξαπατηθεί σε αυτόν τον κόσμο που μας διδάσκει ότι
πρέπει να κάνουμε τα πάντα για τους εαυτούς μας, και έχουμε την
τάση να αρνούνται οποιαδήποτε θεϊκή επιρροή που θα μπορούσε
να μας βοηθήσει όταν χρειάζεται. Μου θυμίζει ένα στίχο στην Αγία
Γραφή που αναφέρει, «Έχουν την εμφάνιση της ευσέβειας, αλλά
αρνούνται τη δύναμη αυτού.’
Συχνά οι άνθρωποι στραφούν προς τους οποίους πιστεύουν ότι
είναι ένας Θεός την τελευταία στιγμή, όταν τίποτα δεν έχουν κάνει
τα έργα, και συνήθως στερείται βαθιά ουσία και οι ανταμοιβές είναι
λίγοι έρχονται.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
έσχατη λύση, θα πρέπει να είναι η μόνη εναλλακτική λύση. Ό, τι
κάνουμε στη ζωή θα πρέπει να περιβάλλεται γύρω από φέρνοντας
τον πατέρα και τη μητέρα σε όλα αυτά που παίρνουμε μέρος σε.
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Δεν έχει σημασία τι έχουμε εμπλακεί με την καθημερινή
φυσιολογική ζωή μας, θα πρέπει να τα συμπεριλάβει σε κάθε
δραστηριότητα. Όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό τόσο
περισσότερο η δύναμη δημιουργείται όπου αναγνωρίζουμε τη βαριά
επιρροή των θεϊκών γονέων μας στη ζωή μας.
Καθώς ζείτε τη ζωή σας να θυμάστε είστε απόγονοί τους, τους
σπόρους που είναι ασφαλώς μέρος της βαθιάς ανησυχίας τους.
Θέλουν να συμπεριληφθούν στη ζωή μας, θέλουν να τους
κοιτάξουμε για κάθε απόφαση που κάνουμε.
Καθώς τους συμπεριλαμβάνουμε στη ζωή μας, αρχίζουμε να
βλέπουμε τα μοτίβα να αναπτύσσονται που θα αποδείξουν ότι ένα
ισχυρό κρυμμένο χέρι λειτουργεί μέσα στα περιορισμένα του
προσωπικού μας κόσμου, και τότε τα καταπληκτικά πράγματα
αρχίζουν να συμβαίνουν.
Αυτό είναι το μυστικό!
Φίλοι μου αυτό είναι το μυστικό, αυτή είναι η δύναμη που
πρέπει να αναζητήσουμε μετά. Όχι μετά τη θέλησή μας, αλλά τη
θέληση του θείου γονέα. Σε αυτό το 21ο αιώνα αυτό ακούγεται
σαν μέση ηλικία θρησκευτική ρητορική και ανοησίες για τους
περισσότερους ανθρώπους, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι η
πραγματική φόρμουλα για την πραγματική απελευθέρωση και την
προστασία.
Όσο περισσότερο επιδιώκουμε τη βοήθεια μέσω των θεϊκών
γονέων μας οι πιό απίστευτες αλληλεπιδράσεις αποκαλυπτήρια. Οι
πόρτες ανοίγουν και οι πόρτες κλείνουν και οι νέες πόρτες
ανοίγουν όταν χρειάζεται. Και έτσι, φαίνεται να έχουμε μεγάλη
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δύναμη, αλλά δεν είναι η δύναμή μας, αλλά η εσωτερική δύναμη
του πατέρα και της μητέρας που ζουν μέσα μας.
Δυστυχώς,
αν
και
όταν
σταματήσουμε
να
τους
συμπεριληφθούν αυτό είναι όταν όλα αρχίζουν να πάει έξαλλος.
Κατανοήσουν το μυστήριο, τα πράγματα δεν πάνε έξαλλος
επειδή θεϊκή γονείς μας εγκατέλειψε για εμάς, είναι επειδή πρέπει
να σας αφήσει να κάνετε τις αποφάσεις σας, έτσι ώστε να
παράγουν καρπούς. Αλλά δεν είναι όλα τα φρούτα που παράγονται
είναι καλό φρούτο και τα ψέματά τους το αίνιγμα.
Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους
θα συνεχίσουν να σας βοηθούν, αλλά δεν θα αναγνωρίσετε το χέρι
τους στη ζωή σας. Και πριν από πάρα πολύ καιρό τόσο περισσότερο
θα αγνοήσει την ενεργό παρουσία τους το λιγότερο που θα είναι
μέρος της ζωής σας μέχρι τελικά δεν θα τα δείτε πουθενά. Θα
έχετε εξαλείψει εντελώς την παρουσία τους από την επίγνωση
συνείδησης σας.
Ακόμα κι αν δεν σας έχουν εγκαταλείψει ποτέ ή σας
εγκατέλειψαν, τους έχετε ξεχάσει και οποιου δήποτε είναι μπορούν
να προσπαθήσουν να κάνουν μέσα σε σας και για σας, όλα θα
αγνοηθούν δεδομένου ότι επιχειρείτε να υπερασπιστείτε τις
επιλογές σας.
Βλέπετε το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα είναι ότι η πίστη
είναι να γνωρίζει ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας,
γνωρίζοντας αυτό καθιερώνει τη δύναμή τους στην επίγνωση
συνείδηση σας, η οποία επιτρέπει σε κάποιον να δει την προσωπική
τους αλληλεπίδραση. Δεν αναγνωρίζοντας αυτό αρνείται τις
δυνατότητές μας και την κατανόηση της παρέμβασής τους, ακόμη
και όταν παρεμβαίνουν.
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Το μόνο πράγμα για τον πατέρα και τη μητέρα που θα πρέπει
να είναι σαφές από τώρα είναι ότι δεν θα μας αναγκάσει να
κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε.
Μόνο η σκοτεινή πλευρά αναγκάζει τους ανθρώπους να
συμμορφωθούν. Ο κόσμος μας είναι η απόδειξη ότι ο πατέρας και η
μητέρα δεν αναγκάζουν το δρόμο τους προς οποιονδήποτε. Είναι
επίσης απόδειξη ότι μια σκοτεινή δύναμη πράγματι αναγκάζει την
παρουσία τους πάνω σε όσες θα επιτρέψουν.
Οι θεϊκοί γονείς μας δεν περιορίζονται στα ανθρώπινα
πρωτόκολλα. Που σημαίνει ότι μπορούν να δουν βαθιά στο μέλλον,
όπως σε σχέση με τις ζωές μας και πολλές ζωές για να έρθει.
Θυμηθείτε ένα εκατομμύριο έτη είναι μόνο μια πνοή του
χρόνου στους θεϊκούς γονείς μας. Δεν χαθήκαμε σε έναν κόσμο, ή
ακόμα και μυριάδες ζωές. Είμαστε απλά μέσα σε μια διαδικασία που
εκτυλίσσεται ότι είναι πάντα συνδεδεμένη με αυτή την
καλοπροαίρετη δύναμη, ακόμη και όταν δεν γνωρίζουμε.
Και όσο σίγουρος και αν είναι σημαντικό για αυτούς να μας
δουν να παράγουμε καρπούς του πνεύματος, υποφέρουν από καιρό,
μακρόθυμου και υπομονετικοί για να μας περιμένουν έξω.
Ακριβώς όπως οι ανθρώπινοι γονείς μας μπορούν να
περιμένουν μέσα από το επαναστατικό στάδιο των παιδιών τους,
πόσο περισσότερο μπορούν οι θεϊκοί γονείς μας να περιμένουν την
επαναστατική μας σκηνή για να αποδώσει καρπούς, όπου τελικά θα
ξεπεράσουμε αυτούς τους παιδιάστικους τρόπους;
Ενώ θα πρέπει να περιμένουμε για 5-10 χρόνια ή περισσότερο,
οι θεϊκοί γονείς μας δεν είναι σε ένα χρονικό τραπέζι. Είναι για
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πάντα, αιώνια υπομονετικοί με μας και τίποτα δεν μπορούμε να
διαστρέψουν αυτήν την διαδικασία.
Εντούτοις, για τη σκοτεινή πλευρά, απαιτούν την υπακοή και
τη λατρεία, και για να περιμένουν ακόμη και μια στιγμή είναι πέρα
από τον κύκλο επιδομάτων τους, και το αποτέλεσμα είναι συχνά
δυσοίωνες συνέπειες.
Θυμηθείτε ο Θεός της Βίβλου είναι αυτός που διακήρυξε ότι
μία αμαρτία, ένα λάθος θα μπορούσε να μας αποσυνδέσει αιώνια
από αυτόν. Αυτό δεν είναι το μυαλό ενός στοργικού γονέα
ασθενούς. Αυτό είναι το μυαλό του απόλυτου πλήρους ελέγχου,
τυραννία, και ακόμη και παραφροσύνη. Αυτό είναι το μυαλό ενός
δικτατορικού ηγέτη.
Αν θέλετε περισσότερο πνευματικό δυναμικό ενεργό έλεγχο
στη ζωή σας, τότε θα πρέπει να φέρει σε θεϊκή τους γονείς σας σε
κάθε απόφαση και την επιλογή που κάνετε, πάντα επιτρέποντας
την προσοχή τους στην κατεύθυνσή σας, ακόμη και
επιτρέποντας τροποποιήσεις, αν χρειαστεί. Περισσότερα για
αυτό αργότερα...
Αν είστε πραγματικά εμπιστοσύνη σε αυτά, τότε θα
αναγνωρίσει επίσης τις τροποποιήσεις που είναι κάτι ευεργετική και
αναγκαία, καθώς και πάντα να γνωρίζει και να ειδοποιεί τους
συναγερμούς που σηματοδοτούν κάθε αναγκαία αλλαγή.
Αν χρειαστούν αλλαγές, και αποδεχθούμε το μονοπάτι που μας
όρισε ο πατέρας και η μητέρα, τότε θα μπορέσουμε να δεχτούμε
την τροποποίησή τους για το καλύτερο συμφέρον μας.
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Κεφάλαιο (15)-προσευχή, αποστολή και λήψη!
Άρχισα να συνειδητοποιούν όταν γράφω για την πίστη πολλοί
χάνονται κατά καιρούς, επειδή αναρωτιούνται τι να έχουν πίστη σε;
Από πού ξεκινούν; Πώς μπορεί κάποιος να έχει πίστη και να μην
ξέρει ακριβώς τι να εμπιστευτεί;
Παίρνω πολλά πράγματα για δεδομένο επειδή ήταν πάντα
μέρος της ζωής μου, αλλά μερικές φορές θα πρέπει να σπάσει τα
πράγματα κάτω ακόμη περισσότερο για να κατανοήσουν την
απλότητα του όλα. Σήμερα θέλω να μιλήσω για την προσευχή και
τι είναι πραγματικά, και τι δεν είναι.
Δεν έχω και δεν έχουν μιλήσει τόσο πολύ για την προσευχή,
διότι έχει τόσο παραγνωριστεί ελάχιστα κατανοήσουν την
πραγματική εφαρμογή του. Μερικοί πιστεύουν ότι η προσευχή είναι
όταν λέμε σε έναν Θεό, πόσο λυπόμαστε, όπως σε μια αίσθηση της
ομολογίας.
Άλλοι πιστεύουν ότι είναι να ζητήσει από το Θεό, για ό, τι
θέλετε ή επιθυμία. Ακόμα άλλοι πιστεύουν ότι η προσευχή είναι μια
μορφή γνώσης, ότι δεν ζητάμε πραγματικά κάτι που απλά
εκδηλώνουν τις επιθυμίες μας σε μια αίσθηση της γνώσης? και ιδού,
σαν ένα θαύμα που δημιουργούμε το αποτέλεσμα.
Το γεγονός είναι? η προσευχή είναι πολύ περισσότερο από όλα
τα παραπάνω. Η τελευταία ιδέα ότι χρησιμοποιούμε προσευχή για
να φανερώσει τις επιθυμίες μας που είναι εν μέρει αλήθεια, σε ότι
όταν έχουμε ήδη πιστεύουν στο αποτέλεσμα τόσο συχνά το κάνει
πρόδηλη. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτήν την ιδέα επίσης.
Μπορεί συχνά να εξαλείψει την ανάγκη για τον πατέρα και τη
μητέρα, και προσπαθεί να πάρει πίσω όλη την εξουσία και τον
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έλεγχο εις μας, η οποία και πάλι είναι αυτό που οδηγεί στο
διαχωρισμό μας.
Υπάρχει μια βασική πτυχή στο τελευταίο μέρος και θα το
αντιμετωπίσω αργότερα. Τώρα να πάρει το μέρος που θα
ομολογήσω στον πατέρα και τη μητέρα μας σύντομα έρχονται, και
πάλι αυτό δεν είναι μόνο ό, τι προσευχή είναι περίπου, αλλά
περιλαμβάνεται.
Όσο περισσότερο παραδεχόμαστε ότι υπολείπονται τόσο πιο
ταπεινοί οι ίδιοι συνειδητοποιούν ότι χρειαζόμαστε βοήθεια,
χρειαζόμαστε ειδικό ενδιαφέρον και θεραπεία. Δεν είναι κακό να το
παραδέχεσαι.
Θα πρέπει να παραδεχτούμε τα ελαττώματά μας, θα πρέπει να
είναι φτωχοί στο πνεύμα, που σημαίνει ταπεινός τους εαυτούς μας
πριν από την απόλυτη δύναμη πηγή, δεν λατρεία, αλλά στην
υπηρεσία.
Όταν το κάνουμε αυτό, αφαιρούμε την αυτο-δικαιοσύνη και
αφαιρούμε επίσης κάθε σκέψη ότι έχουμε ήδη τελειοποιηθεί. Ότι
είναι μια διαδικασία και ότι πρέπει να κατανοήσουμε μια διαδικασία
απαιτεί χρόνο, και η ανάπτυξη είναι μια εξέλιξη.
Ο πατέρας και η μητέρα θα προτιμούσαν να παραδεχτείς τις
αμαρτίες σου, παρά να πιστέψεις ότι δεν έχεις αμαρτίες, ή να
αποφασίσεις τι είναι αμαρτία και τι όχι. Η αμαρτία είναι μια φυσική
παραβίαση των πνευματικών νόμων της αγάπης, καθώς επίσης και
μια παραβίαση του ανθρώπινου ναού, και ναι, η αμαρτία
προγραμματίζεται μέσα στο DNA/το RNA, του ανθρώπινου σώματος.
Η φιλοσοφία της νέας εποχής διδάσκει ότι είμαστε ήδη τέλειοι.
Φίλοι μου δεν είμαστε τέλειοι, μην ξεγελιέστε. Ερχόμαστε από την
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τελειότητα, αλλά έχουμε λερωμένα το λόγο. Μαθαίνουμε να γίνει
τέλεια, ακόμη και ο πατέρας και η μητέρα μας είναι τέλεια.
Επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι η προσευχή είναι μια έσχατη
προσπάθεια για να πάρει την πηγή για να μας δώσει αυτό που
νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε. Συνήθως είναι μια τελευταία κλήση
από την πηγή που δεν έχει γίνει έτσι πριν. Και συνήθως είναι σε
μια νοοτροπία δωροδοκίας, ως εκ τούτου, θα κάνω ό, τι πρέπει να
κάνω αν θα το κάνετε μόνο αυτό ή ότι για μένα.
Οι θεϊκοί γονείς μας δεν είναι καλοί συνεργάτες που
δουλεύουν για τον όχλο, δεν είναι κακοποιοί που πρέπει να
εξαναγκάσουμε. Αν είχαμε έρθει σε κανονική επαφή πριν, δεν θα
χρειαζόταν να καταφύγουμε σε τόσο χαμηλά πρότυπα.
Και πάλι, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η προσευχή ζητά την
πηγή για τα πράγματα και ίσως, ελπίζω, η πηγή θα έρθει μέσα για
το αίτημά μας.
Ωστόσο, αυτό οδηγεί το ένα στο να μην είναι σίγουρος, μπορεί
κανείς να μην είναι βέβαιος ποια είναι η πηγή θα μπορεί να είναι,
και έτσι πραγματικά δεν έχουμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ότι
οτιδήποτε πρόκειται να υλοποιηθεί από το αίτημα.
Ως εκ τούτου, πρέπει να αναγνωρίσουμε το αληθινό όνομα της
πηγής ως πατέρα και μητέρα. Αυτό μας επιτρέπει να σπάσει τους
περιορισμούς που μπορεί κανείς να θέσει για τον εαυτό τους, αν
πιστεύουν ότι η πηγή είναι απρόσωπη. Ξέροντας ότι η πηγή είναι ο
αληθινός πατέρας και η μητέρα μας, μας ενώνει σε τους ως
οικογένεια όπως τα παιδιά τους, και όχι τους δούλους, τους
σκλάβους και τους συνδεμένους υπηρέτες.
183 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Είναι λόγω αυτής της έλλειψης γνώσεων σχετικά με το ποιος
είναι η πηγή είναι πραγματικά ότι παράγει αμφιβολία στις
προσευχές μας, διότι οι περισσότεροι είναι απλά αβέβαιο όπου
στέκονται ως αποδέκτης των ευλογίες. Και φυσικά, όταν η
αμφιβολία εισέρχεται πίστη εξαλείφεται, και τα αποτελέσματα
παραμένουν κρυμμένα.
Και πάλι, δεν υπάρχει τίποτα λάθος με το να ζητήσει από τον
πατέρα και τη μητέρα για ό, τι είναι αυτό που επιθυμείτε, ως δεν
είναι διαφορετική από ό, τι ζητούν ανθρώπινους γονείς σας τι είναι
αυτό που μπορεί να θέλετε.
Τώρα κάποιοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ρωτήσουμε, θα
πρέπει απλά να το θέσει στο τραπέζι των επιθυμιών μας και
πρόδηλη.
Και πάλι, είναι αλήθεια η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που έχουμε
τόσο περισσότερο γίνεται γεγονός ότι το επιθυμητό αντικείμενο θα
είναι συχνά λαμβάνονται. Αν υπάρχει πραγματική πίστη, δεν θα
πρέπει να είναι απογοητευμένοι.
Ρωτήστε και θα λάβετε!
Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την ιδεολογία. Δεν
πρέπει ποτέ να αφαιρέσουμε τον πατέρα και τη μητέρα από την
εξίσωση. Μόλις τους αφαιρέσει και πιστεύουμε ότι είμαστε αυτοί
που καταφέρνουν το κατόρθωμα, ή εμείς σε αυτό το επίπεδο είναι
αυτοί που προκαλούν τα πράγματα να εκδηλωθεί. Τότε θα χάσουμε
στη μεγάλη εικόνα σε αυτό το πολύ παρακινδυνευμένο παιχνίδι.
Βλέπεις, όταν εμπιστευόμαστε πλήρως τον πατέρα και τη
μητέρα, εμπιστευόμαστε πλήρως ότι θα μας χορηγήσουν αυτό που
είναι καλύτερο για εμάς. Ακριβώς όπως ένα παιδί πρέπει να
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στηριχθεί πλήρως στους γονείς τους ότι θα κάνουν ό, τι είναι
καλύτερο για αυτούς.
Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι ο μικρός Johnny και η Mary
μπορούν να έχουν οποιου δήποτε θέλουν. Βέβαιος, ένα παιδί να
θελήσει να έχει έναν ανεφοδιασμό έτους των μπισκότων έτσι
μπορούν να το κρύψουν κάτω από το κρεβάτι τους και να τα φάνε
όποτε θέλουν, αλλά αυτό δεν είναι καλό για τους ούτε είναι
σκόπιμο.
Πρέπει να μάθουμε να συνειδητοποιούμε ότι οι επιθυμίες μας
συχνά δεν είναι προς το συμφέρον μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε
τον πατέρα και τη μητέρα ότι η επιθυμία μας θα επιτευχθεί με
τροποποιήσεις αν χρειαστεί.
Τώρα κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν και δικαίως έτσι? Πώς
μπορούμε να εμπιστευτούμε σιωπηρά για κάτι χωρίς αμφιβολία αν
δεν είμαστε σίγουροι ότι ο επιδιωκόμενος στόχος μας είναι στο
πλαίσιο μιας σωστής κατεύθυνσης για τη ζωή μας; Αυτό δεν θα
δημιουργούσε αμφιβολίες;
Ναι, αν δεν το δείτε από μια πιο πνευματική κατεύθυνση.
Πάντα να ξέρετε ότι κάθε προσευχή θα απαντηθεί καταφατική με
τις τροποποιήσεις. ' σε με να σου εξηγήσω.
Τι ακριβώς είναι η προσευχή;
Η προσευχή στα πιο απλοϊκά βασικά της είναι η επικοινωνία με
τον πατέρα και τη μητέρα.
Θέλω να το σκεφτείς. Όταν επικοινωνούμε με οποιονδήποτε
είναι πάντα δώσει και να πάρει. Αυτό είναι όπου η θρησκεία έχει
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πετάξει το κοτέτσι και έχει χάσει εντελώς την ταυτότητα της
προσευχής.
Συχνά η θρησκεία μας διδάσκει ότι μιλάμε σε ένα απρόσωπο
Θεό και στη συνέχεια να καθίσει πίσω ελπίζοντας ο Θεός νοιαζόταν
αρκετά για να μας ακούσουν, όπως θα προχωρήσουμε με τη ζωή
μας χωρίς καμία πραγματική αίσθηση της γνώσης τίποτα.
Και μερικοί πιστεύουν ότι όταν διαβάζουμε τη Βίβλο που είναι
όταν οι απαντήσεις μας αποκαλύπτονται μέσω αυτής της μεθόδου,
ως ένα είδος χονδρέμπορος που εργάζεται για να παραδώσει τα
δώρα από ένα άλλο.
Λοιπόν, αν η Βίβλος είχε όλες τις απαντήσεις τότε γιατί θα
πρέπει ποτέ να προσευχόμαστε; Απλά κοιτάξτε το και ιδού, πήρατε
την απάντησή σας. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, έτσι;
Το θρησκευτικό δόγμα συχνά διδάσκει ότι ο Θεός μας ακούει,
αλλά ο Θεός δεν μας μιλάει πραγματικά. Στην πραγματικότητα,
είναι τόσο ελαττωματικά στη θεωρία τους για την προσευχή, ότι η
προσευχή από μόνη της είναι ένα όχημα της αμφιβολίας, ποτέ δεν
γνωρίζει τίποτα, σύγχυση, Βαβέλ.
Η ίδια η βάση της προσευχής σε πολλά συστήματα
πεποιθήσεων οδηγεί ένα για να αμφιβάλλει πάντα, το οποίο είναι
αντίθετο στην πίστη. Εξαλείφει τη σύνδεσή μας με τον πατέρα και
τη μητέρα. Η θεωρία τους είναι μια συνταγή για καταστροφή.
Λοιπόν, τι διδάσκουν οι θρησκείες; Η Αγία Γραφή σας δίνει τις
απαντήσεις που χρειάζεστε ή η εκκλησία σας σας δίνει τις
απαντήσεις που χρειάζεστε, επειδή η εκκλησία είναι εκεί ως
υποκατάστατο του Θεού και του Χριστού που δεν είναι εδώ?
σύμφωνα με αυτούς.
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Αυτό είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην κατανόηση αυτής
της ισχυρής πρόγνωσης, ακόμη και να πιστέψουμε ότι ο πατέρας
και η μητέρα ή ακόμη και ο Χριστός δεν είναι εδώ είναι εντελώς
παράλογο.

Ζουν μέσα σου!
Αυτές οι ομάδες ή οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουμε ότι η
εκκλησία γίνεται τότε ο πατέρας, η μητέρα, ο Χριστός, δάσκαλος κ.
λπ., με βάση τα δόγματα και τις πεποιθήσεις τους. Και αφαιρούν
εντελώς την άμεση επαφή με τον πατέρα και τη μητέρα από το
άτομο και το αντικαθιστούν με την ψευδή σύνδεση, προκαλώντας
το ένα για να κοιτάξει σε μια εξωτερική πηγή παρά να φανεί προς
τα μέσα.
Αυτό είναι που έχει προκαλέσει όλη τη θλίψη, εξαπάτηση και
ψέματα για να συμβεί στο θρησκευτικό κόσμο, διδάσκοντας τους
ανθρώπους που δεν έχουν άμεση επαφή με τον πατέρα και τη
μητέρα. Ουάου, τι θλιβερή αποκάλυψη που είναι.
Μπορείτε να φανταστείτε να ζείτε σε ένα σπίτι όπου έχετε
πρόσβαση στους γονείς σας, αλλά ποτέ δεν ανταποκρίνονται στις
ερωτήσεις σας, και θα πρέπει να πάρετε τις απαντήσεις από κάτι ή
κάποιον άλλο;
Αν θέλετε να ξέρετε τι επιθυμούν, τότε θα πρέπει να πάτε σε
κάποια μέσα-μεταξύ πηγή για να μάθετε πώς ο μπαμπάς και η μαμά
σας αισθάνεται για αυτό ή ότι, σαν να πάτε στο σπίτι ενός γείτονα
και να ανακαλύψουν μέσα από αυτά αυτό που οι γονείς σας
σκέφτονται. Πόσο άδειο, πόσο μοναχικό, πόσο ανικανοποίητος? και
πόσο ενοχλητικό!
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Το πρώτο κλειδί για την προσευχή είναι η απόλυτη γνώση ότι
ο πατέρας και η μητέρα πάντα ακούει και ανταποκρίνεται απευθείας
μέσα σας. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό, το πρώτο κλειδί για
την προσευχή είναι η απόλυτη γνωρίζοντας ότι ο πατέρας και η
μητέρα πάντα ακούει και ανταποκρίνεται απευθείας μέσα σας.
Η προσευχή είναι ένα όχημα επικοινωνίας μεταξύ εσένα και
του πατέρα και της μητέρας. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν μπορείς
να δεις ή να ακούσεις τον πατέρα και τη μητέρα να χρησιμοποιούν
τις περιορισμένες αισθήσεις μας. Τους ακούμε μέσω άλλων μέσων.
Υπάρχουν στην αόρατη σφαίρα ως πηγή δύναμης και ενέργεια
και αυτή η σφαίρα υπάρχει μέσα σε σας, όχι εξωτερικά αλλά
εσωτερικά.
Θυμηθείτε, όπως αποκαλύφθηκε, το σώμα είναι της γης, όπως
η ψυχή είναι του ουρανού. Η σφαίρα που οι ψυχές υπάρχουν
ακόμα και όταν φαίνεται να είναι μέσα στο σώμα είναι μέσα στη
σφαίρα του ουρανού ή μιας άλλης διάστασης.
Η ψυχή μας είναι άμεσα και πάντα συνδεδεμένη με τον πατέρα
και τη μητέρα. Ως εκ τούτου, η ψυχή μας υπάρχει στον ουρανό,
όπως το σώμα μας υπάρχει στη γη. Οι θεϊκοί γονείς μας είναι πάντα
μέσα μας. Καθώς η ψυχή μας είναι μέσα στο σώμα, ο πατέρας και η
μητέρα μας είναι μέσα στην ψυχή μας.
Επομένως, πρέπει να έχουμε απόλυτη πίστη ότι όταν
αλληλεπιδρά με τον πατέρα και τη μητέρα είναι τόσο φυσιολογικό
όσο η αλληλεπίδραση με οποιονδήποτε στον ορατό κόσμο. Αυτή
είναι η άμεση σύνδεσή μας από τον αόρατο κόσμο.
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Να πάρει πίσω στις ενέργειες της επικοινωνίας, συχνά θεϊκή
γονείς μας μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα μέσα στις σκέψεις
σας, αν ξέρετε πώς να ακούσετε. Προσπαθήστε να το δείτε με
αυτόν τον τρόπο, ο πατέρας και η μητέρα δεν χωρίζονται από εσάς,
είστε εσείς σε ένα άλλο επίπεδο της ευαισθητοποίησης. Ι και μy Ο
πατέρας είναι ένα...
Έχει ποτέ συμβεί σε σας ότι όταν επιθυμείτε να μιλήσετε με
τον πατέρα και τη μητέρα και να ζητήσει από τις ερωτήσεις που
είχαν ήδη εργαστεί αυτά τα ερωτήματα στις σκέψεις σας, έτσι ώστε
θα ζητήσει μια απάντηση που ήταν ήδη προετοιμασμένοι για σας;
Γνώριζαν ήδη την απάντηση στο αίνιγμα σας και επιθυμητό ότι θα
επιδιώξει την απάντηση ως προσωπική αλληλεπίδραση.
Υπάρχει ένας βασικός λόγος για τον οποίο μας οδήγησαν να
ζητήσουμε ή ακόμη και την επιθυμία για ορισμένα πράγματα. Όταν
έχουμε την προσοχή μας σε κάτι, αναζητάμε να εμφανιστεί, αν,
αντίθετα, δεν έχουμε την προσοχή μας σε κάτι, ακόμη και αν
συμβεί αυτό δεν θα ανταποκριθούμε στην προφανή σύνδεση.
Η εστίασή μας καθορίζει τι μπορούμε να πιάσουμε.
Χωρίς τη χρήση των πέντε αισθήσεων μείναμε να βασιστούμε
στο κλειδί μας για να μεταφράσουμε τους κωδικούς. Ως
παράδειγμα · Αν δεν ζητήσει κάτι, αλλά ένα δώρο που χορηγείται
εις σας, δεν θα έχει καμία πραγματική προσωπική σύνδεση.
Εναλλακτικά, αν κάνουμε αίτηση για κάτι και είναι διαθέσιμο,
τότε αναγνωρίζουμε την απάντηση στο αίτημα και αισθανόμαστε τη
σύνδεση.
Είναι ένα όμορφο πράγμα όταν έχουμε αυτό το είδος της
επικοινωνίας. Ωστόσο, πρέπει να το χρησιμοποιούν όλη την ώρα,
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με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν στο βρόχο. Όσο περισσότερο
βλέπουμε την εκδήλωση μας να αναπτύσσεται τόσο περισσότερο
πλησιάζουμε στους θεϊκούς γονείς μας.
Βλέπετε όταν επικοινωνούμε με τον πατέρα και τη μητέρα το
κάνουμε με πλήρη πεποίθηση ότι μιλάμε και ανταποκρίνονται.
Όταν γίνεστε ικανοί σε αυτό, θα ακούσετε την απάντηση μέσα στις
σκέψεις σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε όπως κάνετε με
οποιοδήποτε άνθρωπο σε αυτό το επίπεδο εκτός από «το χρόνο»
μπορεί να αλλάξει.
Τώρα μπορεί να μην είναι τέλεια κατά την πρώτη, θα πάρει
καλύτερα καθώς ο χρόνος συνεχίζεται όταν μπορούμε να
διαχωρίσουμε χαμηλότερες σκέψεις μας-γήινες σκέψεις και τις
επιθυμίες, από τις υψηλότερες σκέψεις. Η ανταπόκριση από τον
πατέρα και τη μητέρα λειτουργεί πάντα μέσα σας σαν να είναι εσείς
που δίνετε τις απαντήσεις.
Ωστόσο, δεν πρέπει να εξαπατηθεί ο πατέρας και η μητέρα δεν
είναι η μόνη σύνδεση που θα λάβουμε στις σκέψεις μας, γι ' αυτό
πρέπει να μάθουν να αισθάνονται και να γνωρίζουν την
πραγματική τους καρπούς του πνεύματος.
Δεύτερον, όταν επικοινωνούμε μαζί τους μπορούμε να το
κάνουμε σε οποιαδήποτε στιγμή ή τόπο, η τοποθεσία δεν έχει
σημασία. Είναι σαν να έχεις πρόσβαση σε ένα τηλέφωνο για να
κάνεις μια κλήση, και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να μιλήσεις.
Μόλις γίνεις ικανός σε αυτό, τότε γίνεται δεύτερο χέρι.
Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτώ, απλά αρχίσουμε να μιλάμε
και στη συνέχεια να περιμένετε υπομονετικά για την απάντηση.
Τώρα μερικοί πιστεύουν ότι μιλούν συνεχώς και ποτέ δεν παίρνουν
μια απάντηση.
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είτε δεν ακούν ή η απάντηση
δεν είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν. Ή η σύνδεσή τους είναι
τόσο ψιθύρισε με στατική δεν ξέρουν τι είναι αυτά που
αποκαλύπτονται.
Μερικές φορές για να πάρει την απάντηση ο πατέρας και η
μητέρα ζητά να κάνουμε κάτι, συχνά αν και απορρίπτεται για
μυριάδες λόγους. Και τότε η σκέψη έρχεται στο μυαλό ότι ήταν
μόνο η φαντασία, και τότε τίποτα δεν φαίνεται ποτέ να υλοποιηθεί
και η απογοήτευση θέτει σε.
Αυτό είναι ό, τι συνέβη σε μένα πριν από πολλά χρόνια, όταν
ο πατέρας και η μητέρα ήθελε να κάνω μια αλλαγή, όταν ζήτησα
βοήθεια στη ζωή μου. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι έπρεπε να
κάνω μια σημαντική αλλαγή και στη συνέχεια θα ήθελα να δω τις
ευλογίες.
Αν θα είχα απορρίψει αυτή τη γνώση, διότι είτε φοβόμουν, ή
δεν ήθελα να κάνω αυτή την αλλαγή, τότε θα είχα χάσει τόσα
πολλά καταπληκτικά και θεαματικά γεγονότα στη ζωή μου.
Τώρα εδώ είναι το πρόβλημα, πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι
γίνονται ανυπόμονοι και νομίζουν ότι ο πατέρας και η μητέρα δεν
ανταποκρίνεται, και στη συνέχεια να εγκαταλείψει και να
αναρωτιούνται αν ακόμη και φροντίδα ή ακόμη και ακούγοντας.
Αυτό είναι όταν έχουμε δημιουργήσει μια μπάλα της
αμφιβολίας. Και μόλις συμβεί αυτό η σύνδεση είναι σπασμένα στο
τέλος μας, δεν τους δικούς τους, και στη συνέχεια η σύγχυση
εισέρχεται και αισθάνεστε αριστερά μόνο.
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Όπως και με οτιδήποτε χρειάζεται πρακτική, αλλά επιτρέψτε
μου να σας διαβεβαιώσω, η σύνδεση προσευχή του ζητώντας και
ακούγοντας είναι αυτό που χρειάζεστε για να εξάσκηση όλη την
ώρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό σε αυτόν τον πλανήτη,
εκτός από το να επανασυνδεθεί με τον πατέρα και τη μητέρα.
Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των επιλεγμένων
σπόρων και των γονέων τους.
Πού είναι ο πατέρας και η μητέρα;
Είναι μέσα στην ψυχή-πνεύμα σας, που συνδέονται με τις
σκέψεις σας. Μερικοί τους αποκαλούν ακόμη και τον ανώτερο
εαυτό. Ο πατέρας και η μητέρα ζουν μέσα σου, και αν ανοίξεις την
πόρτα της ψυχής σου σε αυτούς, πάντα θα απαντούν.
Θυμηθείτε, ο Ιησούς ακόμη και δήλωσε, επειδή η σύνδεσή
του με τον πατέρα και τη μητέρα ήταν τόσο ισχυρή, ήξερε να πω,
εγώ και ο πατέρας μου είναι ένα. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις τον
κώδικα; Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Πες το, νιώσε το!
Αυτό έγινε για να μας αποκαλύψει ότι η σύνδεσή μας είναι
εξίσου η ίδια με τον Χριστό, αν επιτρέψουμε στον πατέρα και τη
μητέρα να ζήσουν και να κατευθύνουν τη ζωή μας, γίνονται ένα με
εμάς.
Είναι όπως τίποτ ' άλλο, Εάν κλείνετε την πόρτα που η
αμφιβολία και ο φόβος συνεισφέρει συνήθως προς, είναι έπειτα ότι
θα κλειδώσετε τον πατέρα και τη μητέρα έξω.
Πώς τους κλειδώνεις; Σταματάς να επικοινωνείς, που σημαίνει,
επίσης σταματάς να ακούς.
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Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνεις τον πατέρα και τη μητέρα
τους καλύτερους φίλους σου, και σε διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει
φίλος μεγαλύτερος από αυτούς. Όταν πραγματικά γνωρίσετε τον
πατέρα και τη μητέρα σας θα αισθανθείτε συμπόνια, έλεος, αγάπη,
ευγένεια, ελπίδα, επιθυμία, ανησυχία, ευγένεια και καλοσύνη.
Δεν θα αισθανθείτε τον κανόνα του νόμου της δουλείας και
του θανάτου, η οποία είναι μια εξαπάτηση για να κάνει μια
αμφιβολία όπου στέκονται με τους δικούς τους θεϊκούς γονείς.
Αυτές οι υπέροχες συγκινήσεις που θα αισθανθείτε από αυτή
τη σύνδεση βαθιά μέσα στην ψυχή σας θα αρχίσουν να χωρίζουν
το σιτάρι, την αληθινή λέξη από τα ζιζάνια, που είναι η ψευδής
λέξη μέσω ψευδών σκέψεων.
Δεν θα αισθανθείτε ποτέ το φόβο, την κρίση, την τιμωρία, την
αντίφαση, το πείσμα ή οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα εκτός
αν χτυπάτε στο λανθασμένο σήμα. Ή ζείτε μια ζωή που είναι
γεμάτη με πνευματικά αρνητικά χαρακτηριστικά και δεν
προσπαθείτε να αλλάξετε.
Αυτό είναι όπου πρέπει να παραδεχτούμε ελαττώματα μας και
να μην προσπαθήσουμε να τα κρύψει ή να μπλοκάρει τους ή
χειρότερα να τους αποδεχθεί ως κάτι ευεργετικό, αυτό θα
προκαλέσει πάντα σοβαρά προβλήματα.
Ο πατέρας και η μητέρα θα είναι πάντα πίσω και την
υποστήριξή σας και την αγάπη σας, και πάντα συγχωρήστε τα
ελαττώματά σας, όπως σας απευθύνονται ως τέτοια, αλλά δεν
μπορούν να εξαναγκαστεί να επιτρέψει την αμαρτία σαν να είναι
κάτι καλό.
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Εάν λάβετε οποιαδήποτε άλλη απάντηση που δεν είναι από
τους καρπούς του πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία σας
παρεμβαίνει. Απλά καταλάβετε, και να αρχίσει να αφαιρέσει την
αμφιβολία από το μυαλό σας γνωρίζοντας αμφιβολία και μόνο είναι
η ελαττωματική σύνδεση.
Και πρέπει να καταλάβετε σε αυτό το αόρατο Βασίλειο υπάρχει
επίσης η πιο σκοτεινή δαιμονική αντιπάλους οπουδήποτε, και πάντα
προσπαθούν να παρεμβαίνουν για να δημιουργήσουν σύγχυση,
εξαπάτηση, ψέματα, φόβο και αμφιβολία.
Τώρα η δουλειά μας είναι να κατανοήσουμε όταν κάποια από
αυτά τα πράγματα εκδηλώνονται στο μυαλό μας μέσω των
σκέψεών μας και ή δράσεις, πρέπει να καταλάβουμε από πού
προέρχεται.
Να μην εξαπατηθεί, αν ο πατέρας και η μητέρα μπορεί να
επικοινωνούν μυστικά μέσα στο αόρατο Βασίλειο, έτσι μπορεί
δαιμονικές οντότητες. Μπορούν επίσης να ρίξει τις σκέψεις στο
μυαλό σας για να σας μπερδέψει και να προσπαθήσει να σας πάρει
για να εγκαταλείψει την πηγή, ο πατέρας και η μητέρα.
Μπορούν επίσης να ρίξει τις σκέψεις στο μυαλό των άλλων
ανθρώπων να σας επιτεθούν, δεν έχει σημασία από πού προέρχεται,
έχετε πάντα τον κωδικό και τα κλειδιά μέσα σας, απλά να τα
χρησιμοποιήσετε.
Θυμηθείτε την ιστορία της σπορά του σπόρου αποκάλυψε
σχετικά με την ανάμειξη, η οποία δημιουργεί σύγχυση. Ο σπόρος
είναι η φυτευμένη λέξη του πατέρα και της μητέρας και ο ψεύτικος
σπόρος είναι ο λόγος των πεσόντων. Προφανώς και οι δύο σπόροι
θα είναι στις σκέψεις σας, τη δουλειά και την αποστολή σας είναι
να διαιρέσει και να διαχωρίσουν τα δύο σωστά.
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Και οι δύο έχουν δύναμη να έχουν πρόσβαση στις σκέψεις μας.
Ωστόσο, έχουμε το κύριο κλειδί για την αποκωδικοποίηση τους, "οι
καρποί του πνεύματος."
Αυτό είναι το μυστικό των αιώνων, οι δαιμονικές δυνάμεις
έχουν μόνο ένα στόχο και αυτό είναι να διαχωρίσει τη σύνδεσή μας
με τον πατέρα και τη μητέρα, επειδή γνωρίζουν ότι είναι μια
δύναμη που δεν μπορούν να διεισδύσουν.
Και μάντεψε, Κοίτα σε όλο τον κόσμο, ένα μεγάλο ποσοστό
όλων των ανθρώπων παντού δεν γνωρίζουν καν για τον πατέρα
και τη μητέρα.
Πιστεύεις ότι αυτές οι δαιμονικές οντότητες πετυχαίνουν; Απλά
έχοντας τη γνώση του Ιησού Χριστού αγνοώντας το ίδιο του το
μήνυμα σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα και της μητέρας δεν
είναι αρκετά καλό δεν έχει σημασία τι έχετε διδαχθεί.
Θυμήσου τι είπε ο Ιησούς, Ματθαίος 7/21 "Δεν είναι ο καθένας
που SAYs προς εμένα, κύριε, κύριε, θα μπω στη Βασιλεία των
ουρανών. αλλά αυτός που doeth τη θέληση του πατέρα μου
που είναι στον ουρανό.”
Και όμως ο πατέρας και η μητέρα ποτέ δεν εγκαταλείψουν για
μας, είμαστε όλοι τόσο κοντά όσο τις δικές μας σκέψεις, αλλά θα
σας αναζητήσουν και στη συνέχεια να ακούσετε;
Η απλή θεραπεία για αυτό είναι να μην ξεχνάμε ποτέ ποιες
σκέψεις ανήκουν σε ποιον. Αν η σκέψη είναι βαθιά αγάπη ανησυχία,
τότε έχετε έρθει σε επαφή με τον πατέρα και τη μητέρα. Αν μια
σκέψη είναι αμφιβολία, και απελπισία, τότε κάποιος παρεμβαίνει.
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Ακριβώς όπως κάθε ραδιοφωνικό σήμα, αν κάποιος αναπηδά
πάνω από τη συχνότητά σας, θα λάβετε στατική και
υπεραναπαραγωγή. Και θα σας αφήσει σύγχυση ως προς το τι
ακούτε.
Και τι κάνουμε συνήθως όταν φτάνουμε στατική στο
ραδιόφωνο, όταν προσπαθούν να ακούσουν το αγαπημένο σταθμό
μας; Εμείς
συχνά απλά συντονιστείτε έξω ή να το
απενεργοποιήσετε εντελώς.
Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε με τη σκοτεινή πλευρά,
να αλλάξουμε το κανάλι, και να τα σβήσουμε μόλις λάβουμε το
σήμα. Μην ακούτε, δεν πιστεύω, και να επιστρέψουν στον πατέρα
και τη μητέρα.
Ως εκ τούτου, η σκοτεινή πλευρά προσπαθεί να μας επηρεάσει,
δεν νοιάζονται πραγματικά αν ακολουθήσετε τους ή τους τρόπους
τους ή όχι, αλλά αυτό που νοιάζονται είναι να προσπαθεί να σας
πάρει για να συντονιστείτε από τον πατέρα και τη μητέρα.
Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε ανεξάρτητα από το πόσο
δόλιες είναι οι επιθέσεις τους, τις σκοτεινές τους πληροφορίες για
να διεισδύσουν στο μυαλό μας. Να είστε βέβαιοι εάν είστε σε
επαφή με τον πατέρα και τη μητέρα, η άλλη πλευρά θα
προσπαθήσει πάντα να παρέμβει σε μια μορφή ή άλλη για να σας
αναγκάσει για να αμφισβητήσει.
Πρέπει να διακρίνουμε και να μάθουμε τα σημάδια, δεν πρέπει
να επιτρέψουμε στον εχθρό να μας αποσπά την προσοχή, αλλά αν
ο εχθρός καταφέρει να μας αποσπά την προσοχή, απλά δεν πρέπει
ποτέ να χάσουμε την αλήθεια ότι, είναι ο εχθρός.
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Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ξέρεις. Βλέπετε μόλις ο
εχθρός αποκαλύπτεται, τότε 90% του προβλήματος έχει αφαιρεθεί.
Και όσο περισσότερο συνεχίζεις την πρακτική του να γνωρίζεις,
τόσο πιο γρήγορα θα φύγει ο εχθρός και οι επιθέσεις θα πέσουν
πίσω...
James 4/7 "Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς...”
Παρ ' όλα αυτά, ποτέ δεν πρέπει να εξαπατηθεί, ποτέ δεν θα
σταματήσει, θα είναι πάντα επιστροφή με νέα τεχνάσματα και
τακτικές και ένα νέο σχέδιο παιχνιδιού, αλλά όσο περισσότερο
εργάζεστε σε αυτό το λιγότερο δύναμή τους θα έχει οποιαδήποτε
επίδραση επάνω σας.
Οι προσπάθειές τους δεν θα έχουν τόση δύναμη όσο
κάποτε. Είναι σημαντικό να επικοινωνούν όλη την ώρα με τον
πατέρα και τη μητέρα για να σας δώσει τη δυνατότητα να
αναγνωρίζουν το πραγματικό σήμα που σας επιτρέπει να διαλύσει
την ψευδή συχνότητα.
Μιλήστε τους σαν να ήταν εμπιστευτικές με τον καλύτερο φίλο
σας. Μην αφήσεις τίποτα έξω. Πες τι έχεις στο μυαλό σου,
αποκάλυψε τους βαθύτερους φόβους και αδυναμίες σου.
Δεν χρειάζεται να ενεργήσει σαν να είστε κάποιο θεϊκό ον που
δεν έχει ελαττώματα, σαν να προσπαθείτε να τους ξεγελάσει, που
ήδη γνωρίζουν τα πάντα για σας. Απλά να είσαι ο εαυτός σου και
να τους αφήσεις.
Μπορεί να μην είμαστε τέλειοι ακόμα, αλλά θα μας αγαπήσουν
και θα δεχτούν ότι έχουμε ελαττώματα όπως κάθε στοργικός
γονέας προς τα ανθρώπινα παιδιά τους.
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Σε αντίθεση με το Θεό αυτού του κόσμου διδάσκει ότι δεν
υπάρχει αποδοχή, είναι το κράτος δικαίου, όπου κάθε ελάττωμα
κρίνεται εις απόλυτο θάνατο σύμφωνα με το νόμο.
Οι ουράνιοι γονείς μας να μην σκέφτονται έτσι καθόλου,
επειδή κατανοούν τη διαδικασία.
Αν έχετε ένα πρόβλημα και μια αδυναμία, να τους πούμε γι '
αυτό, μην ντρέπεστε, να τους μιλήσω για τίποτα. Μην αφήσεις
τίποτα, θυμήσου, δεν υπάρχουν μυστικά με τον πατέρα και τη
μητέρα.
Μόλις το κάνετε αυτό όλη την ώρα τότε σύντομα θα
συνειδητοποιήσετε ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι σας, ακόμη και στις
πιο ανησυχητικές αδυναμίες μας, καταλαβαίνουν. Και έπειτα
πηγαίνετε για να κάνετε τις αλλαγές που αποκαλύπτουν μέχρι σας,
ακόμα κι αν είναι μικρά βήματα μωρών της αλλαγής.
Καθώς οι συνομιλίες γίνονται πιο πραγματικές για εσάς, επειδή
τελικά θα γίνει πιο πραγματική από οποιαδήποτε συνομιλία που
μπορεί να έχετε με άλλους ανθρώπους. Θα αισθανθείτε
ενεργοποιημένος και πάντα επιθυμώντας να μιλήσετε σε τους.
Και με τον καιρό θα ακούσετε τότε ο πατέρας και η μητέρα
επιστρέψει τη συνομιλία πίσω σε σας από τις δικές σας σκέψεις,
τόσο σαφής όσο το φως από μέσα.
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Κεφάλαιο (16)-τροποποίηση στην προσευχή!
Τώρα εδώ μπαίνουμε σε τροποποίηση στην προσευχή.
Υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλουμε και επιθυμούμε και είναι
σημαντικό για μας, αλλά το γεγονός του θέματος είναι, μπορεί να
μην είναι η σωστή κατεύθυνση στη ζωή κάποιου.
Αποκαλύπτοντας τις επιθυμίες σας είναι πάντα ζωτικής
σημασίας, αλλά το κύριο ερώτημα που παίρνω πάντα είναι, αν ζητώ
για κάτι και δεν είμαι σίγουρος αν ο πατέρας και η μητέρα
αισθάνεται ότι είναι απαραίτητο, τότε πώς είναι δυνατόν να έχουμε
τέλεια πίστη όταν είναι αβέβαιο είναι ήδη μια μορφή αμφιβολίας;
Να ξέρετε αυτό, ο πατέρας και η μητέρα πάντα θέλουν το
καλύτερο για εμάς στη διαδικασία παραγωγής φρούτων.
Πάλι, επιστρέψτε σε αυτό που είπα νωρίτερα, καμία προσευχή
δεν είναι ποτέ αναπάντητη. Όλη η επικοινωνία που ασχολούνται με
ό, τι είναι εσείς φροντίδα να σκαλίζω είναι πάντα απαντηθεί,
μερικές φορές αμέσως, μερικές φορές χρόνια κάτω από τη γραμμή.
Ακόμα
καταλαβαίνουμε,
εμείς
ως
άνθρωποι
είμαστε
πεισματάρηδες, θέλουμε αυτό που θέλουμε και το θέλουμε τώρα.
Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, σκεφτόμαστε, τι είναι η χρήση,
κανείς δεν νοιάζεται;
Η αλήθεια είναι απλή εάν φροντίζετε να καταλάβετε, το
μήνυμα είναι στην κατοχή ενός κατάλληλου διανοητικού πλαισίου.
Συχνά, επιθυμούμε τα πράγματα της σάρκας που ο πατέρας
και η μητέρα δεν έχουν καμία πραγματική ανησυχία για, όχι ότι ο
πατέρας και η μητέρα δεν νοιάζονται για τις ανάγκες μας και
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θέλουν σε αυτόν τον πεσμένο κόσμο, αλλά τόσο συχνά
επιδιώκουμε για τις προσωρινές πετά που ανέρχονται σε τίποτα ,
και συχνά έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό συνήθως μετά το γεγονός.
Και στη συνέχεια, όταν τελειώσουμε πειραματίζονται με αυτό θα το
πετάξει μακριά ως άνευ αξίας ή δεν κέρδος για εμάς.
Ο τρόπος που μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε επικοινωνία
με τον πατέρα και τη μητέρα και ποτέ δεν αμφιβολία, είναι να
κατανοήσουμε ότι αυτό που ζητάμε μπορεί να χρειαστεί να
τροποποιηθεί για την επιτυχία και την ελπίδα μας. Θέλω να το
σκεφτείς. Δεν μπορώ να το εκφράσω αυτό πιο σοβαρά από αυτό
που αποκαλύπτω εδώ, είναι τόσο σημαντικό και με τον καιρό θα
καταλάβετε το γιατί.
Όταν τους επιτρέψετε να οριστικοποιήσει όλες τις αποφάσεις,
πάντα να κατανοήσουν ότι ποτέ δεν λένε όχι, ο πατέρας και η
μητέρα πάντα την εργασία από την κατάσταση, ακόμη και αν
πρέπει να τροποποιηθεί.
Όπου πρέπει να ελπίζουμε, και πιστεύουν και ποτέ δεν χάνουν
την εμπιστοσύνη, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ακριβές αίτημά
μας μπορεί να χρειαστεί να tweaked.
Δεύτερον, όταν κάτι έχει τροποποιηθεί είναι συχνά πιο
ευεργετική από ό, τι αρχικά επιθυμητό ούτως ή άλλως. Αν δεν είναι
τότε κάτι άλλο μπορεί να προσπαθεί να παρέμβει.
Σε παρακαλώ, διάβασέ το ξανά. Όταν ο πατέρας και η μητέρα
τροποποιεί τίποτα, είναι συνήθως πιο συμφέρουσα από ό, τι αρχικά
επιθυμητό.
Με φέρνει σε μια ιστορία κάτι που συνέβη στα νιάτα μου που
ποτέ δεν έχω ξεχάσει. Ήθελα ένα σετ αγωνιστικών αυτοκινήτων.
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Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου είχε περιορισμένα κεφάλαια και
συνειδητοποίησα τι επιθυμητός μπορεί να μην είναι δυνατό.
Ήρθα από μια εποχή όπου ακόμη και τα παιδιά κατανοητό τον
περιορισμό των οικονομικών της οικογένειας και τα παιδιά
νοιαζόταν γι ' αυτό επίσης. Δεν πήραμε ό, τι θέλαμε, θα έπρεπε να
είναι υπομονετικοί και συχνά παίρνουν ό, τι μας δόθηκε.
Συνέχισα να ρωτήσω τον μπαμπά μου μέχρι μια μέρα, είπε,
Giovanni, (αυτό είναι το ιταλικό όνομά μου), απάντησα, "Ναι
μπαμπά." Είπε? "Ας πάμε στο μαγαζί μαζί". Προφανώς, αυτό ήταν
ένα περίεργο αίτημα, συνήθως η μαμά μου έκανε τα ψώνια.
Δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν η συμφωνία, πήγα μαζί. Όταν
ήμασταν στο κατάστημα ο μπαμπάς μου με κοίταξε και είπε, "Hey,
δεν θέλετε ένα σύνολο αγωνιστικό αυτοκίνητο;" Ουάου, ήμουν
ταπεινός και απάντησε, "εννοείς πραγματικά πρόκειται να το
αγοράσει για μένα;"
Απάντησε, "Πήγαινε να διαλέξεις το
αυτοκινήτων που θέλεις και άσε με να το δω."

σετ

αγωνιστικών

Λοιπόν ήμουν σε κατάσταση σοκ αλλά ακόμα ήξερα ότι ο
μπαμπάς μου δεν είχε πολλά χρήματα? Δεν ήθελα να τον
επιβαρύνω. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενο σχετικά με το πώς
τα περισσότερα παιδιά είναι σήμερα. Ωστόσο, έκανα οδοιπορικό
μου στα νησιά και άρχισε την αναζήτησή μου, όταν ακριβώς πάνω
από το κεφάλι μου ρύθμιση με μεγάλη ισορροπία, όπως ένα αστέρι
έπληξε το μοντέλο, στην κορυφή ενός rack κέντρο ήταν το
αγωνιστικό αυτοκίνητο σύνολο των ονείρων μου.
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Ω, αυτό θα ήταν τόσο εκπληκτικό να είναι σε θέση να έχουν
αυτό μια φορά σε ένα δώρο ζωής, μια επιθυμία πέρα από οτιδήποτε
θα μπορούσα να φανταστώ να είναι σε θέση να κατέχουν
πραγματικά αυτό το καταπληκτικό σύνολο αγωνιστικό αυτοκίνητο.
Ωστόσο, ήξερα ο μπαμπάς μου δεν θα είναι σε θέση να αντέξει
οικονομικά ότι ένα, γι ' αυτό δυστυχώς αναζήτησε για κάτι
λιγότερο ακριβό.
Πόσες φορές, όταν προσευχόμαστε να ζητήσει κάτι κάνουμε
εμείς το παζάρι κάτω επειδή δεν πιστεύουμε πραγματική επιθυμία
μας θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί;
Βρήκα αυτό το φθηνό αγωνιστικό αυτοκίνητο που υπολογίζει
ότι αυτό θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε να αντέξει ο μπαμπάς
μου. Και το πήρα και του το έφερα. Προσπάθησα να είμαι
ενθουσιασμένος, γιατί τουλάχιστον έπαιρνα κάτι που δεν είχα στο
παρελθόν.
Περπάτησα πάνω στον μπαμπά μου και του το παρέδωσε, το
κουτί ήταν μικρό. Είπε, "αυτό θέλεις;"
Είπα, "σίγουρα ο μπαμπάς," απάντησε, "λοιπόν, αν αυτό είναι
ό, τι θέλετε θα το πάρει." Και τότε γύρισε και κοίταξε επάνω στο
ψηλό ράφι με αυτό το γιγαντιαίο κουτί κραυγαλέα πάνω μας σαν
ένα αρχαίο μυθικό ήρωα που αποκαλύπτει αυτό το καταπληκτικό
αγωνιστικό αυτοκίνητο που είχα δυστυχώς απορριφθεί.
Ο μπαμπάς μου τότε αργά γύρισε να με κοιτάξει και άρχισε να
εκφράσει την ανησυχία του, "ξέρετε, αν ήμουν εγώ θα ήθελα να
πιστεύω ότι το αγωνιστικό αυτοκίνητο που, (όπως τόνισε προς τα
πάνω) θα είναι αυτό που θα ήθελα να έχω."
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Καλά φυσικά από τώρα δεν είναι μόνο εγώ σκοντάφτω πάνω
από τα λόγια και τις σκέψεις μου πραγματικά αμφισβήτηση τι
συμβαίνει, εγώ ζώνη έξω κάποια φωνητική απάντηση που είπε
στην πραγματικότητα, "καλά ναι μπαμπά, κάθε παιδί θα ήθελε αυτό,
αλλά ότι το ένα είναι πάρα πολύ ακριβό."
Ο μπαμπάς μου με κοίταξε και είπε, "λοιπόν Τζιοβάνι, ποιο
θέλεις πραγματικά;"
Στάθηκα εκεί σοκαρισμένος εξετάζοντας αν αυτό ήταν μια
δοκιμή. Στο μυαλό μου, ήμουν ακόμα αγωνίζεται με το θέμα του αν
θα μπορούσα να πάρω το σύνολο αγωνιστικό αυτοκίνητο των
ονείρων μου, επειδή ήμουν ακόμα ανησυχούν για την τιμή.
Έτσι, άφησα προσεκτικά τις λέξεις γλιστρήσει από το στόμα
μου σε ένα πολύ χαμηλό τόνο και είπε, "μπαμπά, ότι το αγωνιστικό
αυτοκίνητο που έχει συσταθεί εκεί θα είναι το μεγαλύτερο δώρο
που θα μπορούσε ποτέ να λάβει, αλλά κοστίζει πάρα πολλά
χρήματα."
Και τότε ο μπαμπάς μου αντέδρασε, "Επιτρέψτε μου να
αποφασίσει αν μπορώ να αντέξουν οικονομικά αυτό ή όχι, δεν
έχετε να ανησυχείτε... Ποιο θέλεις;"
Εδώ ήμουν, έκπληκτος πέρα από μικροσκοπικό μικρό
πνευματικό πλαίσιο μου, είπα, "θέλω ότι ένα, δείχνοντας επάνω
ενώ κοιτάζοντας ουρανό."
Και χαμογέλασε και απάντησε, "Εντάξει τότε, αυτό είναι αυτό
που θα πάρει." Πήραμε κάποια βοήθεια από έναν από τους
εργαζομένους κατάστημα για να πάρει το κουτί κάτω για μας και
όπως ο ίδιος μου έδωσε, εδώ κρατούσα αυτό το τεράστιο κουτί που
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ήταν βασικά μεγαλύτερο από ό, τι ήμουν, αλλά δεν ήταν καν κοντά
στο μέγεθος του χαμόγελό μου από την ευγνωμοσύνη που είχα
προς τον πατέρα μου.
Μέχρι σήμερα, δεν έχω ιδέα τι συνέβη στο σετ αγωνιστικών
αυτοκινήτων. Δεν θυμάμαι καν να παίζω με αυτό, αλλά ποτέ δεν
ξέχασα τι έκανε ο πατέρας μου για μένα.
Θυμηθείτε εάν οι γονείς μας που είναι αυτού του χαμηλότερου
κόσμου της διαφθοράς ξέρουν πώς να δώσουν τα καλά δώρα εις τα
παιδιά τους που ρωτούν πόσο ακόμα θα δώσουν οι ουράνιοι γονείς
σου στα παιδιά τους που ρωτάνε;
Έπειτα, οποιου δήποτε είναι ότι επιδιώκετε ή ζητάτε, πάντα
αφήστε τον πατέρα και τη μητέρα να το τροποποιήσουν, αυτό
αφαιρεί όλες τις μορφές αμφιβολίας ότι τι επιδιώκετε να μην
εμφανιστεί όπως αρχικά επιθυμητός.
Ωστόσο, αν αυτό που επιδιώκετε είναι μια συνειδητοποίηση ότι
θα λάβετε κάτι πιο ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, και ναι
συχνά είναι ακόμα καλύτερο από ό, τι είχε ζητήσει, τότε αυτό
αρχίζει να αφαιρέσει κάθε αμφιβολία και να αποκαταστήσει την
εμπιστοσύνη, η οποία με τη σειρά του χτίζει ισχυρότερη πίστη και
εξαλείφει την αμφιβολία.
Έτσι, ως εκ τούτου, ποτέ δεν υπαγορεύουν στον πατέρα και τη
μητέρα, τι, πότε, όπου ή ακόμα και πώς το θέμα της επιθυμίας είναι
να εκδηλωθεί, αλλά πάντα συνειδητοποιούν ότι θα εκδηλωθεί μαζί
με πιθανές τροποποιήσεις.
Αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή της προσευχής που υπήρξε
ποτέ. Και αυτό είναι όπου 99,9% του καθενός συνήθως
αποτυγχάνει και εμπίπτει σε μια παγίδα της αμφιβολίας.
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Δεν υπάρχει ποτέ καμία στιγμή όπου θα πρέπει να χάσουν την
ελπίδα ή την αμφιβολία σε κάθε αίτημα που κάνουμε από τον
πατέρα και τη μητέρα. Στην πραγματικότητα, πρέπει να είναι το
αντίθετο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει σημασία τι είναι
αυτό που ζητείται μπορείτε να ξέρετε απολύτως ότι θα συμβεί,
ακόμη και αν πρέπει να τροποποιηθεί για την επιτυχία σας.
Τροποποίηση δεν είναι αμφιβολία, είναι ένας τρόπος για να
επιτρέψει θεϊκή γονέα μας να αλληλεπιδρούν στη ζωή μας, και να
βασιστεί στην ελπίδα για κάτι μεγαλύτερο από ό, τι ζητήσατε στην
πρώτη θέση, και ότι είναι πιο σχεδιασμένο για τις πραγματικές
ανάγκες κάποιου.
Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές ο πατέρας και η μητέρα
τροποποίησαν κάτι που ζήτησα και ήταν τόσο πολύ καλύτερα από ό,
τι θα μπορούσα να έχω ποτέ δημιουργήσει για τον εαυτό μου,
ακριβώς όπως αυτό που συνέβη σε μένα με τον μπαμπά μου και το
σύνολο αγωνιστικό αυτοκίνητο.
Και αυτό είναι το τελευταίο μέρος της εξίσωσης. Αυτή η ιδέα
ότι έχουμε πρόδηλη τα πάντα, από τη δική μας δύναμη είναι
εντελώς παράλογη, ακόμη και αν υπάρχει αλήθεια σε μέρος της.
Ναι, η πίστη και η πίστη μας μπορεί να φανερώσει πολλά
πράγματα, η ίδια η πράξη της πίστης ενεργοποιεί την πνευματική
φύση των πραγμάτων και δημιουργεί αυτό που επιδιώκουμε.
Ωστόσο, και να διαβάσετε αυτό στενά, μερικές φορές αυτό που
επιθυμούμε είναι πολύ κακό για εμάς.
Καταλαβαίνεις ότι αν δεν χρησιμοποιήσεις τον πατέρα και τη
μητέρα ως κεντρική σου σύνδεση, τότε κάποιος άλλος θα παίξει
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τον Θεό μαζί σου; Και όποιος πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να
φανερώσει αυτό που θέλει χωρισμένο από τον πατέρα και τη
μητέρα θα έχει έναν πολύ τραχύ δρόμο μπροστά τους.
Και εδώ είναι γιατί;
Όπως δήλωσα νωρίτερα, γιατί ο πατέρας και η μητέρα να
τροποποιήσει τα αιτήματά μας; Επειδή ο πατέρας και η μητέρα
μπορούν να δουν πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε ή
να γνωρίζουμε για τον εαυτό μας ή τον κόσμο γύρω μας, καθώς
και την επικοινωνία με το μέλλον.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ζητάτε μια δουλειά, και
θέλετε πραγματικά αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, ο πατέρας και η
μητέρα να το τροποποιήσει για να σας δώσει διαφορετική δουλειά
ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το πρόβλημα είναι ότι είσαι τελειωμένος
στη δουλειά που ήθελες.
Οι θεϊκοί γονείς μας ξέρουν γιατί το τροποποίησαν αυτό για
σένα. Τι και αν κοίταξαν κάτω από το δρόμο για το άμεσο μέλλον
και είδαν ότι αυτή η επιχείρηση θα ήταν κάτω, ή ίσως μια
καταστροφή συνέβη, όπου η εγκατάσταση κάηκε ολοσχερώς; Δεν
μπορεί να ξέρεις ότι αυτό θα σου συμβεί στο επίπεδο της
επίγνωσης, αλλά οι θεϊκοί μας γονείς μπορούν.
Αυτό έχει συμβεί και στη ζωή μου συχνά.
Πολλές φορές, ο πατέρας και η μητέρα θα προσαρμόσουν
κάνει κάτι ρητά για τις ανάγκες μας. Ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνεις
τι είναι αυτό. Και τόσο συχνά συμβαίνει ότι είναι πολύ καλύτερο
από ό, τι έχετε ζητήσει ποτέ.
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Ένα άλλο σημείο εδώ, συχνά κάνουμε αιτήματα με βάση την
έλλειψη πίστης μας. Που σημαίνει ότι δεν σκεφτόμαστε αρκετά
υψηλό, περιορίζουμε το αίτημά μας λόγω αυτού που σκεφτόμαστε
είναι δυνατό για μας, OH αγόρι πώς ξέρω αυτό για να είμαι
αληθινός.
Μπορεί να μην είμαστε ειλικρινείς γι ' αυτό, αλλά είναι γεγονός
ότι τόσο συχνά περιορίζουμε τις επιθυμίες μας με βάση αυτά που
ορίζουμε ότι είναι εφικτά ή ακόμη και πιθανά, ακόμα και όταν ο
πατέρας και η μητέρα έχει κάτι πολύ πιο μεγαλεπήβολο στο μυαλό
μας, αλλά δεν μπορούμε να το κατανοήσει ακόμα.
Όταν επικοινωνούμε συνεχώς μαζί τους, πολύ καιρό ότι
είμαστε γεμάτοι στο χείλος με τις επιθυμίες μας, αν δεν είναι
επιβλαβής για εμάς. Τώρα μπορεί να μην συμβεί εν μία νυκτί, αλλά
θα συμβεί. Και όσο περισσότερο αντιδρούμε ανάλογα, αυτά τα
καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν πιο γρήγορα.
Να πάρει πίσω στη χρήση του τύπου της εκδηλώνεται επιθυμία
σας. Θυμάμαι μια φορά, όταν η γυναίκα μου και εγώ, μετακόμισε
σε μια περιοχή όπου οι καλές θέσεις εργασίας ήταν άφθονα, το
πρόβλημα ήταν, ήταν μια τουριστική πόλη και δεν μπορούσαμε να
βρούμε ένα μέρος για να ζήσουν λόγω των υπέρογκες τιμές.
Έπρεπε να μετακομίσουμε έξω από την πόλη, που σήμαινε
μεγάλη διαδρομή κάθε μέρα. Κάθε μέρα πήραμε αυτό το
αυτοκίνητο θα περάσει αν και η τελευταία πόλη, η οποία ήταν
μόλις 3 ½ μίλια έξω από τη μικρή πόλη που εργάζονταν σε.
Το έβαλα στο μυαλό μου ότι ήθελα να φανερώσει μια
καλύτερη κατάσταση, φυσικά με τη θεία βοήθεια γονείς μου. Κάθε
μέρα που πέρασε από την τελευταία πόλη, παρατηρήσαμε αυτό το
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κομμάτι της γης μακριά προς τα αριστερά και σε αυτό ήταν δύο
ρυμουλκούμενα. Συνήθιζα να Αστειεύομαι κάνει το σχόλιο κάθε
μέρα που περάσαμε αυτά τα δύο ρυμουλκούμενα, ότι, «κανείς δεν
χρειάζεται δύο ρυμουλκούμενα, ότι ένα από αυτά τα
ρυμουλκούμενα είναι δικά μας, ανήκει σε εμάς. "
Αυτό συνέβη κάθε μέρα και η γυναίκα μου απλά θα γελάσει
και στη συνέχεια ακόμη και να πάρει σε αυτό με το σχολιασμό, "Ναι
έχουν το σπίτι μας, και το θέλουμε πίσω."
Τώρα καταλαβαίνετε, δεν ξέραμε σε ποιόν ανήκε το ακίνητο,
δεν ξέραμε καν αν ήταν διαθέσιμο. Εμείς βασικά δεν ήξερε τίποτα
γι ' αυτό, εκτός από το γεγονός ότι ήταν τόσο πολύ πιο κοντά στην
πόλη που εργάστηκαν και θα είχε σώσει πολύ χρόνο και χρήμα.
Αυτό συνεχίστηκε για ένα μήνα αφού και οι δύο πήραμε θέσεις
εργασίας σε αυτή την τουριστική πόλη. Μια μέρα ένας άντρας
μπήκε στο ίδρυμα όπου δούλευε η γυναίκα μου. Έψαξε για το
διευθυντή και την ρώτησε, «υπάρχει κάποιος που εργάζεται για σας
που μπορεί να χρειαστεί μια θέση για να ζήσει, επειδή νοικιάζω μια
θέση στην ιδιοκτησία μου;»
Ο διαχειριστής το σκέφτηκε για λίγο και είπε, ναι, νομίζω ότι
έχουμε κάποιον που εργάζεται εδώ που ψάχνει για ένα μέρος πιο
κοντά στην εργασία. Και αρκετά σίγουρος, κάλεσε στη γυναίκα μου
για να μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο, και εξήγησε στη γυναίκα
μου είχε περιουσία σε αυτή την πόλη λίγα μίλια πίσω, και ρώτησε
αν θα θέλαμε να έρθει και να το δείτε εκείνο το βράδυ.
Ήμασταν και οι δύο ενθουσιασμένοι γιατί ήταν η ίδια πόλη που
διατηρούνται αναφέρει ότι θα θέλαμε να πάρετε μια θέση για να
ζήσει. Έτσι, εκείνο το βράδυ μετά τη δουλειά μας οδήγησε στην
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επόμενη πόλη, έχοντας τη διεύθυνση στο χέρι, αναρωτιούνται πού
αυτό το ακίνητο ήταν.
Απίστευτα, προς έκπληξή μας, μετατράπηκε σε το δίσκο όπου
είχαμε τη διεύθυνση για, και εκεί ήταν, το ίδιο ακίνητο με δύο
ρυμουλκούμενα, και ο άνθρωπος ήταν ενοικίαση ένας από αυτούς
έξω? όπως αυτός και η γυναίκα του ζούσαν στο άλλο τροχόσπιτο.
Μετακομίσαμε στο ρυμουλκούμενο και πέρασε τέσσερα χρόνια
εκεί να γίνει πολύ στενούς φίλους με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό
του. Και ταξίδι μας στην εργασία τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό
προς όφελός μας. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη ευλογία.
Τόσο εδώ είναι το πρόβλημα, όταν αφήνουμε τον πατέρα και
τη μητέρα έξω από την εξίσωση, ναι, μπορούμε ακόμα πρόδηλη
αυτό που επιθυμούμε, και υπάρχουν οντότητες από την άλλη
πλευρά που είναι όλοι πάρα πολύ ευτυχείς να μας χορηγήσει συχνά
τις επιθυμίες μας χωρίς τροποποίηση.
Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσουμε την εκδήλωση και πάντα
επιδιώκουν τον πατέρα και τη μητέρα κατά τη χρήση μας από αυτό,
θα είναι στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσει να αποκτήσετε
πρόσβαση στην επιθυμία σας, αν είναι επωφελής.
Πρέπει να καταλάβουμε, υπάρχουν δαίμονες του σκότους που
θα ήθελαν να μας βγάλουν από το αληθινό μας μονοπάτι και να
μας εξαπατήσουν να πιστέψουμε ένα ψέμα ή να ακολουθήσουμε
έναν αντιπερισπασμό.
Είναι απατεώνες! Και ναι, είναι πολύ
πραγματικές. Ποτέ μην αφήνεις τον πατέρα και τη μητέρα έξω από
το ταξίδι της ζωής σου.
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Συχνά αυτό που θέλουμε μας δίνεται, αλλά έρχεται επίσης με
τα τεχνάσματα και τις παγίδες. Οι σκοτεινοί βλέπουν ότι θα μας
βλάψουν και είναι περισσότερο από ευτυχείς να συμμορφωθούν.
Μην ξεγελιέστε, ναι, μπορούμε να φανερώσουμε τα πράγματα
μόνοι μας, αλλά μερικές φορές είναι στη βοήθεια ενός δαιμονικού
όντος που είναι περισσότερο από ευτυχείς να συμμορφωθούν ώστε
να μπορούν να τρέξουν εναντίον μας.
Και όταν αποσυνδέσουμε από τον πατέρα και τη μητέρα λόγω
των ψευδών εκδηλώσεων μας, δεν είναι σε θέση να
τροποποιήσουν το αίτημά μας για την ευτυχία μας, και συχνά
γινόμαστε παγιδευμένοι στη δική μας λάσπη και λάσπη.
Τώρα ξέρουμε γιατί πολλοί πλούσιοι άνθρωποι είναι μερικά
από τα πιο μοχθηρή, μισητός πουλιά στον κόσμο. Είναι επειδή δεν
τροποποιήθηκαν ποτέ. Έλαβαν κάθε τους επιθυμία και τώρα είναι
απόλυτα συντονισμένοι με τον δαιμονικό κόσμο και τις φύσεις του.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαν την εμπιστοσύνη
τους στους θείους γονείς? τους απέρριψαν για να το κάνουν μόνοι
τους. Έτσι, να πάρει αυτό που νομίζετε ότι θέλετε δεν είναι συχνά
αυτό που χρειάζεστε και στη συνέχεια να σας οδηγεί σε μια άθλια
ζωή των αρνητικών εμπειριών.
Ωστόσο, αν συνεχίσεις να κρατάς τους θεϊκούς μας γονείς
στην αναζήτησή σου, τότε μπορείς να φανερώσεις τις δικές σου
επιθυμίες. Θυμηθείτε, ρωτήστε και θα πρέπει να δοθεί, και να
αναζητήσουν και θα βρείτε...
Όπως αναφέρεται, είναι ευκολότερο για μια καμήλα να
περάσει από ένα μάτι μιας βελόνας από ένα πλούσιο πρόσωπο για
να εισέλθουν στη σφαίρα του πατέρα και της μητέρας μας.
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Μόλις συνειδητοποιήσετε ότι ο πατέρας και η μητέρα μπορούν
να τροποποιήσουν όλες τις επιλογές και τις επιθυμίες, πάντα
ξέρουν ότι είναι για το καλύτερο συμφέρον σας, αλλά περισσότερο
από αυτό, θα συμφωνήσετε επίσης με το περισσότερο από τίποτα
που θα μπορούσατε να έχετε επιθυμήσει ή να φανταστείτε για σας
οπωσδήποτε.
Ο χρόνος που η σύζυγός μου και εγώ εκδηλώθηκε το αίτημά
μας και αυτό συνέβη ακριβώς όπως θέλαμε. Μερικοί μπορεί να λένε,
τότε θα έκανε πρόδηλη αυτό που ήθελε, πώς ξέρετε ότι δεν ήταν
ένα τέχνασμα;
Ξέραμε γιατί ποτέ δεν άφησε τον πατέρα και τη μητέρα έξω,
είχαμε ζητώντας τους καθημερινά να μας δώσει ένα μέρος για να
ζήσουν που ήταν πιο κοντά στην εργασία. Και δεύτερον, δεν έχω
καμία αμφιβολία ότι ο πατέρας και η μητέρα θέσει αυτές τις
σκέψεις στο μυαλό μας για να φανερώσει το ίδιο το πράγμα που
ήταν το σχεδιασμό για εμάς. Έτσι, στην πραγματικότητα ήταν όλα
αυτά έτσι κι αλλιώς.
Ωστόσο, το ειρωνικό πράγμα ήταν, έστω και αν ήταν όλα μια
ευλογία, όλα άλλαξαν επειδή ο πατέρας και η μητέρα μας οδηγούσε
να πάμε κάπου ακόμα καλύτερα, για να μας δώσει τα όνειρά μας,
όπως είχαμε επιθυμήσει, για πολλά χρόνια. Αυτό συνέβη με την
κατοχή της θέσης μας που λαμβάνονται μακριά λόγω των
προβλημάτων με τη γη.
Θα μπορούσαμε να έχουμε γίνει εξοργισμένοι και προσπάθησε
το καλύτερό μας για να μείνει, αλλά και οι δύο ξέραμε ότι ο
πατέρας και η μητέρα άλλαζαν την κατάστασή μας, ακόμη και αν
δεν είχαμε ιδέα τι σημαίνει αυτό. Όλα έγιναν ακόμα μεγαλύτερα.
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Σε αυτόν τον κόσμο, ψάχνουμε συχνά τα χρήματα για να
λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά δεν είναι χρήματα που θέλετε
πραγματικά, είναι τι τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν. Και αυτό
είναι που μπορεί να μας προσφέρει ο πατέρας και η μητέρα.
Μπορούν να τροποποιήσουν το αίτημα για τα χρήματα και να το
αλλάξουν στην πραγματική επιθυμία
που θελήσατε να
χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για.
Βλέπεις, η αγάπη του χρήματος είναι η ρίζα του κακού. Ναι,
είναι ωραίο να έχεις, αλλά όταν αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε τα
χρήματα έχουμε χάσει τον δρόμο μας.
Τα χρήματα είναι ένα εργαλείο, δεν διαφέρει από ένα σφυρί
και καρφιά. Εάν θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι θα χρειαστείτε τα
εργαλεία, φυσικά όλοι το ξέρουμε αυτό. Αλλά ο πατέρας και η
μητέρα συχνά μπορεί να μας χορηγήσει με το σπίτι χωρίς τα
εργαλεία. Καταλαβαίνεις τι λέω;
Ο πατέρας και η μητέρα μας θέλουν να τους εμπιστευτούμε
πλήρως όπως κάθε γονέας, δεν θέλουν να τους τοποθετήσουμε ως
δεύτερο βιολί πίσω από το παντοδύναμο δολάριο, γιατί ξέρουν ότι
θα μας ξεγελάσουν και θα χαθούν.
Αν μερικές φορές χρειαζόμαστε τα χρήματα, θα είναι εκεί αν
έχουμε εμπιστοσύνη και βασιζόμαστε στον πατέρα και τη μητέρα.
Αλλά μερικές φορές δεν θα υπάρχουν χρήματα, αλλά ακόμα
μπορούμε να επιτύχουμε την επιθυμία μας.
Και πάλι, ξέρω ότι αυτό είναι πολύ αληθινό. Ο πατέρας και η
μητέρα μπορούν να δημιουργήσουν οτιδήποτε στη ζωή μας. Και
δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να εμπιστεύονται
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πραγματικά την εξουσία τους πάνω από όλα, γνωρίζοντας ότι ποτέ
δεν θα απογοητεύσουμε.
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Κεφάλαιο (17)-μυστήριο κεφάλαιο-το σχέδιο!
Μπορεί να αναρωτιέσαι, πώς αυτό το βιβλίο σε επηρεάζει από
προσωπική άποψη; Το γεγονός είναι, όλα όσα έχω γράψει σε αυτή
τη σειρά των βιβλίων είναι ένας κώδικας, και αυτός ο κώδικας θα
πρέπει να αρχίσει να ανοίξει τις αράχνες γύρω από το DNA πνεύμα
σας που βρίσκονται αδρανείς μέσα στην ψυχή σας.
Δεν είμαι εδώ για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, δεν
μπορεί να έχει ακόμη και τα πάντα 100% ακριβές, αλλά εγώ
κρατάω το κλειδί για τον κώδικα. Και αυτό είναι αυτό που δίνω
πίσω στην επίγνωση σας. Για σας είχε πάντα αυτό το κλειδί Εάν
είστε ένας από τους πραγματικούς σπόρους.
Ακούστε,
ξέρω
ότι
χρησιμοποιώντας
αποκαλύπτοντας ότι μερικά από το περιεχόμενο
ένα ευαίσθητο σημείο με πολλούς. Ξέρω επίσης
πράγματα που εύκολα έρχονται σε αντίθεση με
που έχω αποκαλύψει.

τη
Βίβλο
και
είναι άκυρο είναι
ότι η Βίβλος λέει
μερικά από αυτά

Δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί το άχυρο από το σιτάρι, και
μερικές φορές μπορείτε να αφαιρέσετε μερικά από την αλήθεια,
αντί του λάθους. Όλα αυτά είναι δυνατό, ωστόσο, έχοντας το
κλειδί για τον κώδικα το γεγονός είναι, είμαστε μέρος μιας
μαθησιακής διαδικασίας και δεν υπάρχει καμία βλάβη στην
εκμάθηση από τα λάθη κάποιου.
Ποτέ δεν θα ξεγελαστούν αν συνειδητοποιήσετε ότι οι καρποί
του Πνεύματος είναι αποκρυπτογραφήσει τα κλειδιά σε όλα τα
πράγματα, ακόμη και αν είστε σε μικρό λάθος στην αντίληψή σας.
Τελικά θα όλα τα σίδερα έξω. Αν κάτι στερείται ο καρπός του
Πνεύματος είναι ελαττωματικό. Ένα καλό δέντρο δεν μπορεί να
παράγει κακά φρούτα.
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Τα αληθινά παιδιά που οδηγήθηκαν εδώ αναγκάστηκαν να
περάσουν από μια ακραία διαδικασία της θερμότητας για να
διαμορφώσει τον άργιλο της ψυχής τους. Όπως με την
αγγειοπλαστική, το ένα τοποθετεί τον άργιλο στον κλίβανο και
έπειτα μέσω μιας διαδικασίας των υψηλών θερμοκρασιών ο άργιλος
μπορεί να τεθεί μόνιμα.
Είμαστε όλοι σαν μουχλιασμένο πηλό που είναι να
διαμορφωθεί από τους γονείς μας θεϊκή. Ακριβώς όπως η
διαδικασία του άνθρακα που σχηματίζεται σε διαμάντια.
Διαβάστε αυτή την περιγραφή παρακάτω για το πώς αυτό
συμβαίνει, και στη συνέχεια Ρωτήστε τον εαυτό σας αν δείτε κάτι
παρόμοιο ως προς τη διαδικασία που αποκάλυψε σε αυτό το βιβλίο.
“Η μετατροπή του άνθρακα στο διαμάντι είναι μια διαδικασία που παίρνει εκατομμύρια
χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αυτό λαμβάνει χώρα 90 σε 100 μίλια κάτω από την επιφάνεια της γης,
όταν άνθρακα, πιθανώς καθαρό γραφίτη εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν 2.000
βαθμούς F και την πίεση που είναι 50-φορές μεγαλύτερη από την πίεση που υπάρχει στην
επιφάνεια της γης.”

Όπως μπορείτε εύκολα να δείτε ότι η διαδικασία είναι πολύ
χρονοβόρα και γίνεται κάτω από τη γήινη επιφάνεια. Ακριβώς όπως
οι σπόροι θάβονται στη γη για μεγάλες χρονικές περιόδους, ως
μεταφορά του να είναι πάνω στη γη και να περάσει από ακραίες
πιέσεις και δοκιμές για να γίνει ή να αλλάξει σε κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Μας έστειλαν εδώ έχοντας νοημοσύνη και επίγνωση, είμαστε
οι απόγονοι της παντογνώστης και πανταχού παρούσα δύναμη.
Είμαστε τα αληθινά παιδιά του δημιουργού της αιωνιότητας.
Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καθιερωθεί εφαρμόσιμη χαρακτήρα,
όπως πηλό που τίθεται σε ένα καλούπι. Αυτό απαιτεί χρόνο, και
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αυτό σημαίνει ότι τα λάθη θα γίνονται πάντα, ενώ κινείται προς την
τελειότητα.
Η ζωή μας είναι μια συνονθύλευμα των γεγονότων μέσω της
συνειδητοποίησης που μας οδηγεί μέσα από πολλές διαφορετικές
συνθήκες, όπως εμείς μετατρέπονται από μια ουδέτερη ενέργεια
πνεύμα σε ένα ον της αγάπης, όπως είναι ο τρόπος του πατέρα και
της μητέρας μας.
Δεν μπορούμε να είμαστε μερικοί, δεν μπορούμε να είμαστε
στα μισά. Πρέπει να γίνουμε σαν τον πατέρα και τη μητέρα μας
στον ουρανό, αλλά με το δικό μας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
Ένα άλλο σημαντικό κλειδί για όλα αυτά είναι, μην φοβάστε
να κάνετε λάθη, γιατί είναι από τα λάθη μας που μαθαίνουμε.
Οι άνθρωποι φοβούνται να αμφισβητήσουν ποιοι μπορούν να
πιστέψουν ότι είναι ο Θεός τους ή αμφισβητούν την εγκυρότητα
της Βίβλου επειδή φοβούνται και αναρωτιούνται, τι γίνεται αν κάνω
λάθος; Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι κάνουν λάθη;
Καλά τόσο συχνά, με βάση τη Βίβλο, τα λάθη είναι
απαγορευμένα, και να κάνει έτσι θα μπορούσε να προσγειωθεί
κάποιος σε μια κόλαση των μεγάλων διαστάσεων. Αλλά αυτό
ακούγεται σαν το μυαλό ενός στοργικού πατέρα ή μητέρας που
ασχολείται με τα ελαττωματικά παιδιά τους;
Αν αντιληφθούμε τον πατέρα και τη μητέρα σε αυτά τα άκρα,
δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αναπτύξουμε αληθινό χαρακτήρα.
Πάντα θα φοβόμαστε να πιέζουμε τα σύνορα.
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Οι άνθρωποι που φοβούνται να αναζητήσουν μεγαλύτερη
αλήθεια, είναι σαν αυτόν που έθαψε το ταλέντο τους για το φόβο
ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει.
Μας δόθηκε η ικανότητα να σκεφτόμαστε και το λόγο, μας
έχουν δοθεί καταπληκτικές ιδιότητες από τις θεϊκές δυνάμεις, και
όμως τι κάνουμε με αυτούς; Τους θάβουμε γιατί φοβόμαστε να
κυνηγήσουμε κάτι που μπορεί να γίνει αντιληπτό ως εκτός ορίων.
Το μυαλό του Θεού της Βίβλου είναι όλα σχετικά με την
απόλυτη υπακοή χωρίς σκέψη ή λόγο. Πολλοί φοβούνται να
αμφισβητήσουν αυτό που διαβάζουν ή ακούνε επειδή δεν έχουν
καμία εμπιστοσύνη στην κατεύθυνση της ζωής τους.
Το πιο σημαντικό πολλοί δεν συνειδητοποιούν είμαστε οι
απόγονοι της δημιουργίας του πνεύματος. Ο πατέρας και η
επιθυμία της μητέρας για μας είναι ο λόγος πράγματα μέσω γιατί
πώς αλλιώς μπορούμε να οικοδομήσουμε χαρακτήρα στη γνώση τι
είναι σωστό από το λάθος και στη συνέχεια την επιλογή.
Ακριβώς επειδή κάποιος άλλος μπορεί να μας πει κάτι είναι
σωστό ή ακόμα και ελαττωματικό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Είναι
καλύτερα να μάθουν μέσα από την εμπειρία των λαθών από το να
ακολουθήσει τυφλά κάτι που ποτέ δεν είστε σίγουροι για και στη
συνέχεια ψευδώς την αποδοχή ότι η ιδέα ότι δεν είστε υπεύθυνοι
για τις πεποιθήσεις σας.
Επιτρέψτε μου να σας πω μια μικρή ιστορία για το τι ο πατέρας
και η μητέρα μου αποκάλυψε. Πριν από πολλά χρόνια, μεγάλωσα
σε ένα αυστηρό χριστιανικό θρησκευτικό περιβάλλον. Έζησα τη
ζωή μου πιστεύοντας με όλη μου την καρδιά ότι ο Θεός ήταν
έτοιμος να φέρει τιμωρία κατά της ανθρωπότητας για τις αμαρτίες
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τους, με τη μορφή του τι έχουμε πει ονομάζεται, η μεγάλη
δοκιμασία.
Πέρασα χρόνια της ζωής μου πιστεύοντας αυτό και ακόμη και
διδάσκοντας αυτό. Πίστευα ακράδαντα ότι ο Θεός επρόκειτο να
τιμωρήσει την ανθρωπότητα για τις απαίσιες αμαρτίες τους.
Θα μπορούσα να απεικονίσω αυτή την τιμωρία. Το έβλεπα με
το μάτι του μυαλού μου. Πίστευα ότι θα συνέβαινε, ήξερα ότι θα
συνέβαινε, και περίμενα την ημέρα που όλα ξεκίνησαν.
Εκπληκτικά ο πατέρας και η μητέρα άρχισαν να εργάζονται σε
μένα ένα πνεύμα της συμπόνιας. Συνειδητοποίησα ότι για τόσο
πολύ καιρό όχι μόνο δεν πιστεύω ότι αυτά τα τρομερά πράγματα
θα συμβεί, ήθελα να συμβεί.
Δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν βυθίζεται στη νοοτροπία της
εκδίκησης, ζήλια, το μίσος και όλες τις άλλες μορφές του κακού
όλα επειδή πίστεψα αυτό είναι αυτό που ο Θεός επρόκειτο να κάνει
στην ανθρωπότητα.
Κάτι άρχισε να αλλάζει στην καρδιά μου. Κάτι εκπληκτικό
άρχισε να συμβαίνει. Άρχισα να έχω το πνεύμα, όπως έκανε ο
Χριστός, όταν είπε, "πατέρα, παρακαλώ συγχωρήστε τους γιατί δεν
ξέρουν τι κάνουν."
Βλέπεις, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτό που πίστευα δεν
ήταν το πνεύμα της αγάπης, του Ελέους και της συγχώρεσης.
Κατάλαβα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν τι
συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, και όμως πρόκειται να πρέπει να
υποφέρουν από την εκδίκηση του Θεού, γιατί είναι άγριος και
θυμωμένος λόγω των αμαρτιών τους άγνοιας.
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Άρχισα να αλλάξει τη σκέψη μου για το όλο θέμα. Άρχισα να
ρωτάω, γιατί μια στοργική θεότητα να το κάνει αυτό στην
ανθρωπότητα; Ήξερα τρόπους του Θεού ήταν υψηλότερες από
τους τρόπους μας, όπως ήμουν πάντα διδάσκονται, αλλά δεν θα
μπορούσα να συλλάβει γιατί θα ήταν πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν
τόσο πολύ αντίποινα, όταν ποτέ δεν φαινόταν να είναι το χέρι για
την πρώτη θέση.
Κανένας από εμάς ως άνθρωποι δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα,
δεν τον έχουμε συναντήσει ποτέ από προσωπική ανθρώπινη σκοπιά.
Ζούμε τη ζωή μας χωρίς ο πατέρας είναι ποτέ εκεί στο πρόσωπο,
αλλά για κάποιο λόγο θα είναι εκεί για να τιμωρήσει όποιον κάνει
λάθος για τους νόμους που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν ότι
παραβιάζουν εξαιτίας όλων των σύγχυση σε αυτόν τον κόσμο.
Δεν προσπαθούσα να τον ανακρίνω ή να διαφωνήσω μαζί του,
αλλά άρχισα να κάνω σοβαρές ερωτήσεις. Και τότε άρχισα να
νιώθω έλεος στην ανθρωπότητα.
Οι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί σε σύγχυση όχι μόνο από
φιλοσοφικές διεργασίες αλλά και από θρησκείες καθώς και από τη
Βίβλο και τις πολλές εκδηλώσεις της, όπως το Κοράνι, το Torah, το
Ταλμούδ κλπ. Ο καθένας πιστεύει ότι καταλαβαίνουν αυτά τα
θρησκευτικά έργα, και όλοι το χρησιμοποιούν ως όπλο της
επιλογής τους για να φέρει βλάβη σε εκείνους που πιστεύουν ότι
δεν συμφωνούν μαζί τους.
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα βιβλία και ο Θεός ως
προσωπικό όπλο τους ενάντια σε αυτό που αντιλαμβάνονται είναι
σε λάθος, όλα επειδή πιστεύουν ότι καταλαβαίνουν, και όλοι οι
άλλοι έχει λάθος. Είναι το ίδιο πνεύμα με την ελίτ και τις
προνομιούχες τάξεις.
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Το πρόβλημα είναι ότι ο πατέρας και ο Χριστός μας δίδαξαν να
συγχωρούμε και να είμαστε φιλεύσπλαχνος και να μην είμαστε
επικριτικοί και καταδικασμένοι.
Μπορεί να είμαστε ενήμεροι για το λάθος, αλλά η δουλειά μας
είναι να συγχωρούμε και να είμαστε φιλεύσπλαχνος, άσχετα με το
τι αμαρτία μπορεί να είναι. Για όλους έχουν αμαρτήσει και έρχονται
λιγότερο από τη δόξα του πατέρα και της μητέρας. Έτσι, ακριβώς
ποιος είναι που έχει το δικαίωμα να ρίξει την πρώτη πέτρα.
Αποφάσισα
να
προσευχηθώ.
Αποφάσισα
να
ζητήσω
συγχώρεση από τον Θεό. Ο λόγος που χρησιμοποιώ τον όρο, ο
Θεός εδώ, είναι επειδή πίσω στην πρόωρη ζωή μου δεν είχα
συνειδητοποιήσει το διαχωρισμό μεταξύ του πατέρα και του Θεού.
Η αλήθεια είναι, άρχισα να ζητά από τον Θεό για συγχώρεση
από τους ανθρώπους, λόγω της άγνοιάς τους. Θα έλεγα, απλά δεν
ξέρουν ότι τους λένε ψέματα και τους οδήγησαν στην αλήθεια.
Παρακαλώ Δείξτε έλεος σε αυτούς για την άγνοιά τους.
Προσευχόμουν καθημερινά και συχνά ικετεύοντας το Θεό για να
αφήσει να πάει του θυμού του επάνω στους ανθρώπους και να έχει
το έλεος σε τους αντ ' αυτού. Ένιωθα ότι είχα μια δουλειά να γίνω
μεσάζων για το λαό, να ζητήσω τη συγχώρεσή του αντί για την
οργή του.
Δεν μου πέρασε από το μυαλό εκείνη την εποχή που ήμουν
πραγματικά αντιληπτός για αυτόν τον Θεό. Ότι έχει βαθιές
σκοτεινές ιδιότητες που δεν είναι από τους καρπούς του πνεύματος,
όπως η οργή και η εκδίκηση, που είναι όλα πνεύματα του σκότους.
Ωστόσο, όπως και τόσοι άλλοι? Ήμουν σε κίνδυνο και πίστεψα ότι
ο πατέρας είχε και αυτές τις συμπεριφορές.
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Αυτό θα προχωρήσει για μήνες και μήνες μέχρι ακόμη και το
πνεύμα μου άρχισε να αλλάζει. Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ήμουν
μέρος του σκότους που επιθυμούν αυτό να συμβεί σε όλους τους
ανθρώπους γιατί νόμιζα ότι είχα δίκιο και ήταν λάθος. Μέχρι που
συνειδητοποίησα ότι δεν είναι για να είναι σωστό ή λάθος, είναι για
την αναγνώριση ενός σχεδίου είναι να εργαστεί εδώ.
Άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του τι ήταν αυτό που
δέχτηκα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που επρόκειτο να συμβεί στους
ανθρώπους ήταν φρικτό, και δεν μπορούσα να το πάρω άλλο. Έτσι,
ικέτεψα τον Θεό συχνά, να συγχωρήσω.
Μια μέρα μετά από πολλούς μήνες που είχα προσεύχεται και
ζητώντας από το Θεό να παραιτηθεί από την οργή του για το λαό,
ξαφνικά, ο πατέρας και η μητέρα μου απάντησε, αλλά με έναν τόνο
που ήταν μοναδική, ήταν συμπονετικός, περισσότερο από ό, τι είχα
ποτέ συνειδητοποιήσει πριν.
Αυτό
είναι
όταν
ξεκίνησα
για
πρώτη
φορά
να
συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός και ο πατέρας και η μητέρα δεν
είναι ένα και το αυτό. Δεν θα μπορούσα να ακούσω μόνο τις μη
ακουστικές λέξεις στις σκέψεις μου, θα μπορούσα να αισθανθώ την
ενσυναίσθηση πίσω τους, και αυτό άλλαξε τη ζωή μου για πάντα.
Ο πατέρας και η μητέρα μου απάντησαν στις σκέψεις μου. "ο
γιος μου πώς θα μπορούσε να έχετε συλλάβει ότι θα μπορούσα να
είμαι πίσω από τη βία αυτού του μεγέθους; Πώς μπόρεσες να
οδηγήσεις την καρδιά σου να αντιληφθεί ότι θα έφερνα ποτέ αυτό
το κακό σ ' αυτόν τον κόσμο;
Γιε μου, δεν είμαι πίσω από τέτοιο ενορχηστρωμένο κακό,
γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος μου, ούτε τα πράγματα σε
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αυτόν τον κόσμο ανήκουν σε μένα. Το πνεύμα μου είναι ένα από
αγάπη και έλεος, και όχι εκδίκηση και οργή. "
Είπα, "πατέρα, η Βίβλος μας καθοδηγεί ότι είναι η θέλησή
σου."
Η απάντηση ήταν, "John, δεν είναι η θέλησή μου, δεν έχω
καμία σχέση με αυτό που σχεδιάζεται. Οι κακοί έχουν φέρει αυτό
πάνω στην ανθρωπότητα και συνεχίζουν να το κάνουν, δεν έχω.
Αυτό δεν είναι ούτε οι καρποί του Πνεύματός μου ούτε η Θεϊκή
Σοφία και ο χαρακτήρας του. Δεν μπορούσα καν να συλλάβω
τέτοια πράγματα. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι θα είμαι πίσω από
αυτή τη δράση του σκότους;
Φίλοι μου, λυπήθηκα και μπερδεύτηκα γιατί ακολουθούσα το
λάθος πνεύμα όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, ακόμη και στην άγνοιά
μου, μπορούσα να αισθανθώ το συναίσθημα που προέρχεται από
αυτή τη σύνδεση πνεύμα. Θα μπορούσα να αισθανθώ την αγάπη,
θα μπορούσα να αισθανθώ την προσωπική σύνδεση με τον πατέρα
και τη μητέρα? σε αντίθεση με ότι είχα νιώσει ποτέ πριν.
Ένιωθα ότι ήταν οι γονείς μου και όχι οι άρχοντες μου.
Μπορούσα να αισθανθώ ότι νοιάζονται για μένα πολύ πιο βαθιά απ '
όσο μπορεί να κατανοήσει κανείς.
Και αισθάνθηκα εξαιρετικά ταπεινός που θα μπορούσα να τους
κατηγορήσω ποτέ για αυτές τις σατανικές θηριωδίες που σχεδίαζαν
να ξεδιπλώνονται σε αυτόν τον κόσμο από τους κακούς, τους
ψευδείς σπόρους.
Πώς όλα αυτά έρχονται περίπου, γιατί πρέπει να περάσουν από
αυτή τη διαδικασία που φαίνεται σαν μια ατέρμονη ιστορία, μια
222 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
διαδικασία που ασχολείται με πολλαπλές ζωές, που ζουν σε
πολλαπλές διαστάσεις, καθώς και πολλαπλούς κόσμους;
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτός ο τρόπος που ξεκίνησαν
όλα. Πριν από τον ίδιο τον χρόνο, κάτι συνέβη που άλλαξε τα
πάντα.
Στην αρχή ο πατέρας και η μητέρα δημιούργησαν αυτό που
ονομαζόταν άγγελοι. Αυτά τα όντα δόθηκαν δωρεάν δύναμη, δόξα
και Σοφία. Μερικοί δόθηκαν περισσότερο από άλλους.
Ο πατέρας και η μητέρα δημιούργησαν αυτά τα καταπληκτικά
όντα. Ήθελαν να μοιραστούν τη δόξα τους με τους άλλους, έτσι
ώστε να εκχωρήσει από το μεγαλείο που συνθέτουν το ενεργειακό
τους μακιγιάζ και το μοιράστηκαν με τη δημιουργία τους ελεύθερα.
Και αυτές οι δημιουργίες ονομάζονταν Σεραφείμ και χερουβείμ,
και ήταν τέλειες με κάθε τρόπο εκτός από ένα πράγμα.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν δημιούργησαν ρομπότ, δεν
ήθελαν κάποια μηχανή για να πάει γύρω από μιμούμενοι τους σαν
να μην έχουν δικό τους μυαλό.
Έτσι, ο πατέρας και η μητέρα έκαναν κάτι μαγικό. Ακόμα κι αν
δημιουργήθηκαν στην τελειότητα, ήθελαν τη δημιουργία τους να
έχουν ελεύθερη επιλογή, να λαμβάνουν αποφάσεις, να
αποφασίζουν τα πράγματα για τον εαυτό τους και να ενεργούν
ανάλογα.
Αυτό ήταν λογικό και είχε τέλεια σοφία. Προφανώς, ο θεϊκός
δημιουργός ήθελε η δημιουργία τους να είναι αυτογνωσία και να
έχει αυτοπεποίθηση. Ήθελαν να παίρνουν αποφάσεις, να κοιτάζουν
223 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
πάνω σε μια κατάσταση και δικαίως να επινοούν τον σωστό τρόπο
που το έβλεπαν. Δεν ήθελαν μια νοοτροπία Μποργκ, όπως
αποκαλύφθηκε στο σόου, το Σταρ Τρεκ.
Ωστόσο, υπήρχε κίνδυνος να γίνει αυτό, αλλά ήταν ένας
κίνδυνος που έπρεπε να ληφθεί. Ο θεϊκός δημιουργός δεν θα
αναγκάσει ποτέ τη θέλησή τους πάνω σε τίποτα ή σε κανέναν.
Επιθυμίες μοναδικότητα και την προσωπικότητα, αλλά πάντα
ελπίζοντας ότι θα παραμείνουν εντός των ορίων της αγάπης.
Επίσης, δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει ατέλεια.
Αυτό που ο πατέρας και η μητέρα δεν θα έκανε ήταν να
δημιουργήσει χαρακτήρα. Αυτή ήταν μια πτυχή της δόξας και της
δύναμής τους που δεν θα σχεδιάσουν. Δεν μπορείτε να
δημιουργήσετε αμέσως χαρακτήρα. Χαρακτήρας σχηματίζεται,
ακριβώς όπως το διαμάντι και πηλό πάνω. Ο χαρακτήρας
σφυρηλατείται μέσω αποφάσεων και κάνοντας επιλογές.
Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν στην τελειότητα, αλλά δεν
μπορούσε να δοθεί χαρακτήρα, θα πρέπει να σφυρηλατήσει ότι από
μόνα τους, χρησιμοποιώντας την ελεύθερη επιλογή θα.
Η κατάρτιση ενός παιδιού γίνεται για να βοηθήσει να
σχηματίσουν έννοιες και παραδόσεις? Εντούτοις, το παιδί πρέπει να
χρησιμοποιήσει αυτές τις εκπαιδεύσεις για να βασιστεί κάνοντας τις
μελλοντικές επιλογές για τους. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να
κάνετε είναι να αναγκάσει κάποιον να συμμορφωθεί, ή αλλιώς
είστε κλέβουν τη μεγαλύτερη πτυχή της ατομικότητας τους.
Όταν ο πατέρας και η μητέρα δημιούργησαν τους αγγέλους
στην αρχή, το έκαναν για να τους δώσουν δόξα και όμως την ίδια
στιγμή επιθυμούσαν να κάνουν επιλογές με βάση αυτά που είχαν
μάθει για τη θεϊκή θέληση.
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Το γεγονός ήταν, πήραν μια πιθανότητα, δίνοντας αυτό το
είδος της εξατομικευμένης εξουσίας της επιλογής και της
ελευθερίας, επίσης, έφερε μαζί του τη δυνατότητα της πλήρους και
απόλυτης απόρριψης.
Τι και αν οι άγγελοι αποφάσισαν ότι είχαν έναν άλλο τρόπο ότι
ήθελαν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, ότι δεν τους άρεσε η
κατεύθυνση που ο πατέρας και η μητέρα ήλπιζαν για αυτούς;
Αυτό ήταν μια πιθανότητα από την αρχή. Ακόμα κι αν
δημιουργήθηκαν στην τελειότητα, και είχε θαυμαστές ικανότητες
και δόξες, ακόμη και Σοφία. Όταν προσφέρει κανείς ελεύθερη
επιλογή, υπάρχει το δυναμικό της skullduggery.
Solomon είχε περισσότερη Σοφία από οποιονδήποτε άλλο,
όπως η Βίβλος διακηρύσσει, αλλά χρησιμοποίησε τη σοφία του
συχνά για φαύλους πράξεις και το κακό έργα. Το όνομα Solomon
σημαίνει, Θεός ήλιων, αντιπροσώπευσε τον Εωσφόρο ως ελαφρύ
κομιστή, και οι δύο που έχουν τη μεγάλη σοφία... more σχετικά με
αυτό αργότερα.
Στο Βασίλειο του πατέρα και της μητέρας δεν υπήρξε ποτέ
καμία αμαρτία, ή το σπάσιμο νόμου, στην πραγματικότητα δεν
υπήρξαν ποτέ οποιουσδήποτε νόμους πέρα από το νόμο της
αγάπης, επειδή ο καθένας ενήργησε στο υπέρτατο ενδιαφέρον
όλων των άλλων μέσα σε εκείνο τον τομέα.
Αλλά κάτι πήγε στραβά. Ένας από τους αγγέλους πήρε μια
άλλη κατεύθυνση και κινήθηκε ακριβώς απέναντι από τη θέληση
του δημιουργού.
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Ένας από τους αγγέλους επέλεξε να επαναστατήσει ενάντια
στην τελειότητα και αποφάσισε να πάει ενάντια στα πρωτόκολλα
που είχαν μέχρι αυτήν την περίοδο πάντα τηρήθηκε.
Ένας από τους αγγέλους δεν συμφωνούσε με τη διαδικασία
που ο θείος δημιουργός είχε θέσει σε κίνηση. κάτι συνέβη, κάτι
πήγε τρομερά στραβά. Ήταν ένα σοκ που ακούστηκε σε όλες τις
διαστάσεις.
Το λυπηρό ήταν ότι δεν ήταν άγγελος και αυτός ο Άγγελος δεν
ήταν ο πάτος του τοτέμ. Αυτός ο Άγγελος ήταν η μεγαλύτερη
δημιουργία που θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει ποτέ ο πατέρας και
η μητέρα. με απόλυτη τελειότητα, δόξα και ομορφιά. Και ακόμα
περισσότερο, αυτός ο Άγγελος είχε το σύνολο όλης της Σοφίας.
Αν κάποιος από τους αγγέλους απέρριπτε τον προηγούμενο
τρόπο, αυτός θα ήταν ο τελευταίος στο μυαλό κανενός για να
αποτύχει. Το πρόβλημα είναι αυτό Άγγελος δεν πιστεύουν στην
έννοια του συνόλου για ένα και ένα για όλους, είδος της μόδας
παρομοιάζονται εις τους σωματοφύλακες.
Αυτός ο Άγγελος δεν πίστευε στην έννοια ότι όλοι ήταν ίσοι,
και ότι όλα εξυπηρετούνται ο ένας τον άλλο. Αυτός ο Άγγελος δεν
του άρεσε το γεγονός ότι είχε τόση δύναμη, δόξα, Σοφία και
ομορφιά και όμως ήταν απλά ίσος με όλους τους υπόλοιπους
αγγέλους. Ωστόσο, κάτι άλλο ήταν πραγματικά σκάψιμο στο
πνεύμα αυτού του αγγέλου.
Αυτός ο Άγγελος απέτυχε να καταλάβει ότι η δόξα, η δύναμη
και η ομορφιά ήταν απλά δώρα που δόθηκαν έτσι θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για να ωφεληθούν ο ένας τον άλλο.
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Αυτός ο Άγγελος άρχισε να πιστεύει ότι ήταν μεγαλύτερος από
όλους τους υπόλοιπους αγγέλους, και ότι η Σοφία, ίσως, δύναμη,
δόξα και ομορφιά ήταν ένα σημάδι της μεγαλοπρέπειας του.
Με την υπερηφάνεια του, πίστευε ότι η τάξη θα πρέπει να
ασκηθεί μέσω της τάξης και του αρχείου. Έγινε στρατιωτικός
στρατηγός για να αναγκάσει τη νέα θέλησή του επάνω σε άλλοι.
Πίστευε στο κράτος δικαίου!
Έγινε Θεός!
Αυτός ο Άγγελος άρχισε να ελιχτεί άλλους κάτω αγγέλους, και
μια εξέγερση ξεκίνησε μεταξύ τους και πολλοί άρχισαν να
ματαιώσει τη δημιουργική διαδικασία τους ως καλή διαχειριστές.
Τώρα φανταστείτε ότι ήσαστε χαμηλότερος άγγελος και είδατε
τη δόξα αυτού του μεγάλου αγγέλου και Συνειδητοποιήσατε τη
δύναμη και τη σοφία που είχε, και δεν είχατε αυτά τα καταπληκτικά
γνωρίσματα και τις ικανότητες, στέκεται μόνο στο λόγο ότι οι άλλοι
άγγελοι θα αρχίσουν επίσης να ακολουθήσουν τι τ Το Hey μπορεί
τώρα να συμπεράνει ήταν ο ηγέτης τους.
Το πρόβλημα είναι, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό αυτή η
διαδικασία πήρε, θα μπορούσε να έχει εκατομμύρια και
δισεκατομμύρια χρόνια, όπως γνωρίζουμε και να κατανοήσουν το
χρόνο. Και αυτή η εξέγερση μπορεί να έχει σχηματιστεί για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλοί άγγελοι έπεσαν στη
διαδικασία.
Τώρα ξέρουμε ποιος ήταν αυτός ο Άγγελος, το όνομά του ήταν
Εωσφόρος. Εωσφόρος ήταν η μεγαλύτερη δημιουργία που ο
πατέρας και η μητέρα που σχεδιάστηκε ποτέ από τη Fiat, αλλά ο
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Εωσφόρος δεν κερδίζουν Σοφία, του δόθηκε ελεύθερα, έτσι
χρησιμοποίησε τη σοφία του για να σχηματίσουν ένα κακόβουλο
χαρακτήρα.
Ανεξάρτητα από την τελειότητα, τη δόξα, τη δύναμη και την
τρομερή ομορφιά, ο Εωσφόρος δεν είχε το χαρακτήρα του
δημιουργού του.
Ο Εωσφόρος άρχισε να αναπτύσσει έναν
ελαττωματικό χαρακτήρα, ο άνθρακας και ο άργιλος του ήταν
φορμαρισμένοι σε κάτι δραστικά διαφορετικό από αυτό που η
δημιουργία σχεδιάστηκε για.
Ο Εωσφόρος άρχισε να σχηματίζει συμπεριφορές που δεν ήταν
ποτέ γνωστές στον κόσμο των δόξες του πατέρα και της μητέρας.
Συμπεριφορές όπως το μίσος, η ζήλια, η υπερηφάνεια και η
εξουσία σε σχέση με τους άλλους. Αυτός ο Άγγελος άρχισε να
διατυπώνει τη διαφύλαξη, θυμό, και στη συνέχεια τοποθετείται στο
μυαλό του να οδηγήσει μια πιθανή ανατροπή του δημιουργού με το
σχεδιασμό και τη δημιουργία του δικού του σύμπαντος.
Ο Εωσφόρος σχημάτισε έναν στρατό, οδήγησε και
αναρροφάται στην εξουσία και την εξουσία του πολλούς άλλους
αγγέλους που ο δημιουργός είχε κάνει. Αυτό ήταν ένα μεγαλιθικά
πραξικόπημα.
Σκεφτείτε ότι, πολλοί άλλοι άγγελοι πλαισιωμένη με τον
Εωσφόρο, και αποφάσισε να πάει σε μια πορεία πόλεμο για να
ανατρέψει τις εξουσίες και τις δόξες του πατέρα και της μητέρας να
λάβει εντός της τάξης τους ένα κακό χαρακτήρα απόφαση του
συνολικού ελέγχου.
Τώρα σκεφτείτε πολύ καιρό και σκληρά για αυτό, δεν μιλάμε
για ένα γενικό που έλειπε η γνώση και ήταν ανίδεος. Αυτό
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Άγγελος/γενικά ήταν διαμορφώθηκε με το σύνολο όλων των
γνωστών Σοφία.
Αυτό το ον θα θεωρούνταν το σοφότερο όλων των Αγγέλων
οπουδήποτε. Ποιος θα μπορούσε να ξέρει ή ακόμη και να προτείνει
σε αυτό το ισχυρό άγγελο ότι δεν ήξερε τι έκανε. Αυτή η κατηγορία
θα ήταν προσβολή για τον πατέρα και τη μητέρα.
Εξαιτίας αυτής της Σοφίας, κατείχε την ικανότητα να ελέγχει
τους πάντες με τους πιο φαύλους τρόπους.
Κατάλαβε ότι θα μπορούσε να δελεάσει άλλους ανυποψίαστους
αγγέλους μιλώντας καλά λόγια αλλά έχοντας λανθασμένες
προθέσεις. Αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο νόμο που βασίζεται
τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Και μετά δημιούργησε το
στρατιωτικό οικοδόμημα της τάξης, της εξουσίας και της εξουσίας
ως Θεός που κυβερνά τους άλλους.
Προφανώς, ο πατέρας και η μητέρα ήταν βαθιά λυπημένος ότι
η δημιουργία τους ήταν αποτυχία, και ότι ήταν κινείται προς τη
λάθος κατεύθυνση, όπου τελικά μια ψευδή χαρακτήρα μπορεί να
οριστεί σαν διαμάντια, αλλά αυτή τη φορά θα ήταν φορμαρισμένο
σε ένα μείγμα τόσο καλό και το κακό. Επαληθεύσιμα, αυτό ήταν
πάντα μια δυνατότητα βασισμένη στην ελεύθερη επιλογή βούλησης.
Καθώς όλο και περισσότεροι άγγελοι άρχισαν να πέφτουν για
το κόλπο και άρχισαν να δελεάζονται από αυτή την ειδεχθή
εξαπάτηση, πολλοί γίνονταν η επιτομή ενός πνεύματος που πήγε
σκοτάδι. Και μερικοί άλλαξαν εντελώς σε αυτό που αργότερα θα
ονομαζόταν δαιμονικά όντα. Αυτά τα όντα πήραν τις μορφές αυτού
που έχουμε συνειδητοποιήσει τώρα είναι τέρατα και εξωγήινοι.
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Το πιο παράξενο πράγμα ήταν και πάντα ήταν, τίποτα από
αυτά δεν πήρε τον πατέρα και τη μητέρα από έκπληξη, γνώριζαν
από την αρχή τι το δυναμικό ήταν όταν δίνει απόλυτη ελεύθερη
επιλογή για τη δημιουργία τους, αλλά δεν υπήρχε εναλλακτική
λύση, θα έπρεπε να γίνει αυτό τον τρόπο για να εκπληρώσει το
σχέδιο.
Δεν ήθελαν ρομπότ, ήθελαν ελεύθερη θέληση στοχαστές,
αλλά πάντα παραμένουν στο δυναμικό όριο της υπηρεσίας σε
άλλους, αντί της υπηρεσίας για τον εαυτό.
Και αυτό ήταν πάντα το κλειδί, ο θείος γονέας δεν κυβερνούσε
τη δημιουργία τους, τους έδωσαν ίσες ευκαιρίες να υπηρετούν τους
άλλους όπως οι ίδιοι. Αυτός ήταν ο αληθινός δρόμος προς την
ελευθερία και τη δόξα.
Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, ο πατέρας και η μητέρα κάλεσε
τους άλλους αγγέλους που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία σε
άλλους mode, και τους είπε, πρέπει να επιβάλει ένα όριο σε αυτή
τη δράση. Ακόμα κι αν τους έδωσε ελεύθερο δικαίωμα να
επιλέξουν, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν ελεύθερο δικαίωμα να
αναγκάσει τους άλλους να αλλάξουν. Ωστόσο, αυτό έγινε για να
καθιερωθεί ακόμη και ένα μεγαλύτερο σχέδιο.
Το ειρωνικό πράγμα σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι ο
Εωσφόρος δόθηκε ελεύθερη βούληση ήταν επίσης το ίδιο πράγμα
που ήθελε να αλλάξει σε άλλους. Στη συνέχεια συνειδητοποίησε,
hey αν κάποιος μπορεί να επαναστατήσει κατά του δημιουργού,
μπορεί κανείς να επαναστατήσει και εναντίον του ηγέτη της
εξέγερσης. Και ο Εωσφόρος δεν ήθελε να συμμετάσχει σ ' αυτό.
ήταν πολύ ζηλιάρης.
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Ο Εωσφόρος άρχισε να δημιουργήσει μια στρατιωτική μηχανή
για να αναγκάσει τους άλλους να συμμορφωθούν. Απαίτησε
υποταγή σε αυτόν ότι ήταν ο μόνος Θεός και κανείς άλλος δεν
ήταν πριν από αυτόν. Φυσικά, οι άγγελοι πάντα γνώριζαν για τον
πατέρα και τη μητέρα.
Δεν ήταν πλέον ελεύθερη θα επιλογή μια επιλογή, σας δίνεται
μια παραγγελία και θα πρέπει να συμμορφωθούν. Υπακοή και
λατρεία έγινε ο νόμος της γης σε μια στρατιωτική τελετουργία, και
στη συνέχεια ο Εωσφόρος δημιούργησε το δικό του τομέα.
Είχε οργή στην καρδιά του, έγινε πολύ θυμωμένος και
εξαιρετικά γεμάτη με οργή. Ήταν αναστατωμένος πώς κάθε
άγγελος θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του, όπως είχε το
πλήρες ποσό της Σοφίας.
Έγινε πολύ αγανακτισμένος και αυτή ήταν η αρχή της πρώτης
αμαρτίας του, η οποία δημιούργησε την πρώτη δολοφονία, όπου το
φως θυσιάστηκε από το σκοτάδι, ή η πραγματικότητα θυσιάστηκε
από μια εικονική πραγματικότητα ή τεχνητό πνεύμα του κακού
ανάμειξη με καλή... more σχετικά με αυτό παρακάτω.
Γιατί ζήλευε ο Εωσφόρος; Γιατί ο Εωσφόρος να γίνει γεμάτος
οργή, θυμό και έχθρα; Τι συνέβαινε στους ουρανούς που τον
έκαναν να αισθανθεί ότι έχανε κάτι;
Η αλήθεια είναι ότι ο Εωσφόρος είπε "το σχέδιο". Ανακάλυψε
τι επινοήθηκε. Ήταν μια κραυγή που χτύπησε μέσα από όλους τους
ουρανούς, ήταν κυριολεκτικά η βολή ακούσει γύρω από το
πολυδιάστατο σύμπαντα.
Ο Εωσφόρος ανακάλυψε ότι όλα όσα ήταν και όλα όσα έγινε,
και όλη του η Σοφία, η δύναμη και η δόξα του ποτέ δεν θα
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ταίριαζαν, ούτε θα γίνονταν κοντά σε αυτά που ο πατέρας και η
μητέρα είχαν στήσει στο "σχέδιο".
Ο Εωσφόρος έμαθε ότι ήταν η δημιουργία της αγάπης, αλλά
ούτε ο Εωσφόρος ούτε κανένας από τους αγγέλους που
δημιουργήθηκαν ποτέ ήταν τα ίδια τα παιδιά της Πατέρας και
μητέρα.
Οι άγγελοι ήταν υπηρέτες στο νοικοκυριό του πατέρα και της
μητέρας. Ήταν σαν γιοι και κόρες και αγαπήθηκε ως τέτοια, αλλά
ποτέ δεν γεννήθηκαν από τον πατέρα και τη μητέρα ως απόγονοι
τους. Αυτό παίρνει τη μεταμόρφωση και την αλλαγή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πατέρας και η μητέρα δεν αγαπούσαν
τη δημιουργία τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άγγελοι ήταν
κάποια αποτυχημένη δημιουργία ή αποδιοπομπαίος τράγος για να
εκπληρώσει ένα άλλο σχέδιο.
Με αυτή τη φορά, ο πατέρας και η μητέρα είχε δημιουργήσει
πολλά είδη όντων, όπως θα ονομάσουμε τα ζώα και τις φύσεις
πνεύμα. Ωστόσο, μόνο τα παιδιά ήταν μέρος της πραγματικής
οικογένειας. Τα υπόλοιπα ήταν μέρος μιας δημιουργίας για την
υποστήριξη, ομορφαίνουν και να γίνουν σύντροφοι στην
οικογένεια. Τα πάντα έχουν μεγάλη σημασία, αλλά μόνο τα παιδιά
θα γίνουν γιοι και κόρες του δημιουργού.
Ακόμη και ως εκ τούτου αυτό που καλούμε τα ζώα σε όλες τις
διάφορες μορφές τους ήταν η δημιουργία του πατέρα και της
μητέρας. Είμαστε μάρτυρες ζώων που υπάρχουν και στη σφαίρα
του θανάτου μας. Πολλοί από αυτούς είναι ομαδικές ψυχές που
αναζητούν μια προσήλωση στους αγαπημένους τους φροντιστές.
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Τα ζώα ζουν μια διαφορετική ύπαρξη από τους ανθρώπους,
συχνά μια πολύ σκληρή ύπαρξη. Αυτή είναι η δίκη τους με φωτιά,
για να το πω έτσι. Αλλά τα περισσότερα ζώα είναι ψυχές ομάδα,
που σημαίνει ότι δεν έχουν ατομικότητα. Και έτσι, ενεργούν από
ένστικτο περισσότερο από την εσωτερική επίγνωση, εκτός αν μια
αλλαγή συμβαίνει ή το ζώο χρησιμοποιείται για ειδικούς σκοπούς.
Όταν μια οντότητα σαν αυτή συνδέεται με ένα παιδί του
πατέρα και της μητέρας, αυτή η οντότητα εκπαιδεύεται να
απελευθερώνεται από την ψυχή της ομάδας και γίνεται μία με τον
ιδιοκτήτη της.
Εάν η σχέση είναι μια από την αγάπη και τη φροντίδα, αυτά τα
ζώα θα συνδεθούν στη συνέχεια με την ψυχή του ιδιοκτήτη για
πάντα. Αυτά τα ζώα θα εξυπηρετήσει τον ιδιοκτήτη στο Βασίλειο ως
φίλους και συντρόφους για όλη την αιωνιότητα και θα διατηρήσει
τη δική τους ψυχή χωρίζεται από την ψυχή της ομάδας.
Από την αρχή όλα τα ζώα και άλλα πλάσματα ανήκουν σε μια
ψυχή της ομάδας, ναι, είναι φύσεις πνεύμα, και πράγματι να
επιστρέψουν στους ουρανούς, όπου εστάλησαν από, και ναι, όλοι
έχουν ψυχές σε μοίρες, αλλά η ψυχή συνδέεται με μια ψυχή ομάδα
με άλλα πλάσματα που ένα ίδια στο συγκεκριμένο Βασίλειο του
DNA τους.
Αυτά είναι χαμηλότερα πνεύματα που ο πατέρας και η μητέρα
δημιούργησαν επίσης μαζί με τους αγγέλους. Μερικά από αυτά τα
πλάσματα είναι άγγελοι στη μεταμφίεση, ενώ ζουν σε αυτόν τον
κόσμο, οι οποίοι έχουν επιλέξει να έρθει και να βοηθήσει την
ανθρωπότητα χρησιμοποιώντας αυτές τις διάφορες μορφές.
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Καταλάβετε, τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο που ήταν
συνδεδεμένη με την αιωνιότητα πνεύμα ξεκίνησε ως δημιουργία
του πατέρα και της μητέρας, η οποία έχει μεταμορφώθηκε σε κάτι
άλλο, ενώ περνάει αυτή τη διαδικασία. Τα πάντα εδώ προέρχονται
από τον πατέρα και τη μητέρα στο πνεύμα, σε όλη τη διαδρομή
προς το Βασίλειο των φυτών και ορυκτών Βασίλειο, εκτός από τα
προγραμματισμένα αυτά, περισσότερα για αυτό αργότερα...
Όλα όσα έχουμε εδώ είναι μια πνευματική φύση μέσα στην
ύλη. Κάποιο καλό, κάποιο κακό, αλλά κυρίως αναμεμειγμένο λόγω
του συμβιβασμού. Τα πάντα είναι μετά από ένα θεϊκό σχέδιο ή
σχέδιο, ή αυτό που ονομάζεται Πάτερ ή πατέρας, και είναι όλα
τοποθετούνται μέσα στην ύλη, ή mater ή μητέρα να γίνει
αναζωογονηθεί για να αναγεννηθεί.
Ωστόσο, όλα τα πλάσματα στην ποικιλία των ειδών που
προέρχονται από μια ψυχή της ομάδας, και ορισμένα έχουν την
ευκαιρία να δημιουργήσουν μια γραβάτα με ένα παιδί ή μια γήινη
οικογένεια του πατέρα και της μητέρας.
Αυτές οι καταπληκτικές ψυχές είναι επίσης αδελφοί και
αδελφές μας στον τύπο. Προσπαθούν να γίνουν μέρος της
πνευματικής οικογένειας ως σύντροφοι. Έτσι να είναι καλό για τους
αγαπημένους σας φίλους, είτε περπατούν σε τέσσερα πόδια ή
πετούν, αυτές είναι καταπληκτικές ψυχές.
Όπως είπε ο Γκάντι, "η ηθική ενός έθνους συχνά
πραγματοποιείται από το πώς αντιμετωπίζει τα ζώα του." Beware!
Θυμηθείτε, ο Εωσφόρος δόθηκε όλα όσα θα μπορούσε
ενδεχομένως
να
δοθεί
σε
οποιονδήποτε.
Ο
Εωσφόρος
δημιουργήθηκε πάντα για να είναι υπηρέτης της οικογένειας του
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πατέρα και της μητέρας, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και
να φροντίζουν τους απόγονους των θεϊκών γονέων.
Οι άγγελοι ήταν απλά φύλακες, αγγελιοφόροι, προστάτες και
υπερασπιστές της οικογένειας. Ήταν εξαιρετικά σημαντικές, και θα
έχουν πάντα ένα ισχυρό ρόλο στο Βασίλειο.
Το αστείο πράγμα ήταν? Εωσφόρος δεν ήταν αναστατωμένος
ότι δεν ήταν ένα πραγματικό παιδί, θύμωσε όταν ανακαλύφθηκε
ότι έπρεπε να εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά, ότι αυτά τα παιδιά ήταν
η αληθινή πρίγκιπες και πριγκίπισσες στο Βασίλειο, και οι άγγελοι
ήταν υπηρέτες τους.
Τώρα είναι καιρός να αρχίσετε να κατανοήσετε την προέλευση
του δέντρου της ζωής σε σχέση με το δέντρο της γνώσης του
καλού και του κακού.
Το δέντρο της ζωής είναι το οικογενειακό δέντρο όπου οι
απόγονοι του δημιουργού είναι οι άμεσοι απόγονοι του Βασιλείου
τους. Ωστόσο, ο Εωσφόρος, ο οποίος από αυτή τη φορά
υποβιβάστηκε στον «αντίπαλο», όπου συχνά σημειώνεται ως
Σατανάς ο διάβολος, άρχισε να λειτουργεί και να κυβερνά μέσα σε
ένα άλλο Βασίλειο, ένα άλλο οικογενειακό δέντρο.
Ο Εωσφόρος ήταν ο επικεφαλής ενός οικογενειακού δέντρου
των οπαδών, και οι ακόλουθοι του όλοι έγιναν ένα μίγμα του
Λούσιφερ του φωτός και του Σατανά του σκότους, αλλά όλα είναι
του οικογενειακού δέντρου του.
Το όνομα Θεός και διάβολος γεννήθηκαν από αυτή τη συλλογή
του καλού και του κακού.
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Οι φίλοι μου αυτό είναι το πραγματικό νόημα των δύο
δέντρων, ένα από αυτά ήταν το οικογενειακό δέντρο του πατέρα
και της μητέρας των υπηρεσιών σε άλλους, και το άλλο ήταν το
οικογενειακό δέντρο του πεσμένου αγγέλου Εωσφόρος και τους
οπαδούς του από το μείγμα του καλού και του κακού.
Οι άγγελοι που έπεσαν και εξαπατημένοι από τον Εωσφόρο
έγιναν τα παιδιά του, όχι τα πραγματικά παιδιά, αλλά τα
συμμορφώθηκε παιδιά.
Παρατηρήστε πώς ο Χριστός αποκάλυψε αυτή την εντολή να
είναι σε λάθος και να μην ακολουθήσει αυτούς τους τρόπους. Ο
Χριστός ήταν αποκαλυπτικό ότι τα αληθινά παιδιά ήταν πάντα να
παραμείνουν στην υπηρεσία ο ένας στον άλλο, ακόμη και σε
άλλους έξω από τη φυλή τους. Ήταν επειδή αυτή είναι η αληθινή
φύση του πατέρα και της μητέρας, που υπηρετούν ο ένας τον άλλο.
Ωστόσο, οι τρόποι του σκότους με επικεφαλής τον
Εωσφόρο/Σατανά άλλαξε υπηρεσία σε μια βρώμικη λέξη, και μέσω
ζήλια απαίτησε λατρεία και δουλεία.
Λουκάς 23/24-"Και υπήρξε επίσης μια διαμάχη μεταξύ των
μαθητών, η οποία από αυτούς θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη.
Και είπε σ ' αυτούς, οι βασιλιάδες της άσκησης του άπιστου πάνω
τους. και αυτοί που ασκούν εξουσία πάνω τους ονομάζονται
ευεργέτες.
Αλλά εσείς δεν θα είναι έτσι: Γι ' αυτόν που είναι μεγαλύτερος
ανάμεσά σας, αφήστε τον να είναι ως ο νεότερος? και αυτός είναι ο
αρχηγός, όπως αυτός που υπηρετεί.
Γιατί αυτό που είναι μεγαλύτερο, αυτός που κάθεται στο κρέας,
ή αυτός που εξυπηρετεί; Δεν είναι αυτός που κάθεται στο κρέας;
Αλλά είμαι ανάμεσά σας όπως αυτός που υπηρετεί.
236 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
YE είναι αυτοί που συνέχισαν μαζί μου στους πειρασμούς μου,
(Teh διαδικασία του θανάτου και της ζωής). Και εγώ διορίζω
εις εσάς (παιδιά του πατέρα και της μητέρας) ένα Βασίλειο,
(όπως και η νόμιμη κληρονομιά) όπως ο πατέρας μου hath
διόρισε προς εμένα? ότι μπορείτε να τρώτε και να πίνετε στο
τραπέζι μου στο βασίλειό μου. " (Με μια οικογένεια που κάθεται
στο ίδιο τραπέζι!)
Το άλλο δέντρο λειτουργούσε κάτω από την ψευδαίσθηση του
καλού και του κακού. Θα λάβουν μέρος του τι έμαθαν από το
δημιουργό και ανακατέψτε το με θανατηφόρο δηλητήριο του
λάθους. Και αυτό έγινε το θανάσιμο κοκτέιλ του σύγχυση που
χρησιμοποιήθηκε για να ταλαντεύεται και να ανατρέψει τις
αγγελικές δυνάμεις.

Αυτή είναι η Αληθινή πνεύμα του Αντίχριστος...
Τώρα ήρθε η ώρα για να αποκαλυφθεί το σχέδιο.
Από την αρχή ο πατέρας και η μητέρα γνώριζαν ότι η
δημιουργία τους κάλεσε τους αγγέλους θα μπορούσε να επιλέξει να
πάει σε μια διαφορετική κατεύθυνση θανατηφόρα, και ότι θα
μπορούσαν να επιλέξουν να ακολουθήσουν κάτι που δεν ήταν
μέρος του Βασιλείου του δημιουργού.
Αυτό ήταν πάντα γνωστό ως μια δυνατότητα,
πραγματικότητα όλα ήταν καταλάβει σε αυτό το δυναμικό.

στην

Όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα. Ως εκ τούτου, υπήρχε η
πιθανότητα ότι αν δώσετε στους αγγέλους ελεύθερη επιλογή που
τελικά ένα ή περισσότερα από αυτά θα ανταρτών. Αποφασίστηκε
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να λάβει αυτή την ευκαιρία και να τους δώσει ελεύθερη βούληση
επιλογή, αλλά ο πατέρας και η μητέρα δεν επρόκειτο να καταστήσει
εύκολη.
Δεν ήθελαν οι άγγελοι να επαναστατήσουν, δεν ήταν στην
επιθυμία τους, και έτσι τους έδωσαν μια επιλογή. Ωστόσο, με αυτή
την επιλογή έδωσαν την κορυφή Άγγελος πλήρη Σοφία, δύναμη,
τη δόξα και την ομορφιά. Εννοώ να μιλήσουμε για όλα. Στον
Εωσφόρο δόθηκαν κλειδιά για το Βασίλειο, αλλά ως υπηρέτης όχι
σαν παιδί.
Αυτή ήταν η επιλογή, μπορείτε να εξυπηρετήσει την οικογένεια
στο δέντρο της ζωής, ή μπορείτε να εξυπηρετήσει έναν άλλο τρόπο,
αυτή είναι η επιλογή σας, τα δύο δέντρα που πριν από εσάς αυτή
την ημέρα.
Καταλαβαίνεις? Η επιλογή των δύο δέντρων δόθηκε στον
Εωσφόρο στην αρχή του χρόνου. Ο δημιουργός ήξερε ότι αν ο
Εωσφόρος ή κάποιος από τους αγγέλους θα επαναστάτησε θα
σχεδίασε ένα μοναδικό και διαφορετικό τρόπο λειτουργίας για τα
αληθινά παιδιά.
Ο Εωσφόρος εκπροσωπήθηκε από έναν από τους οπαδούς του
ονόματι Θεός. όπως Ιεχωβά/YHVH, αποφάσισε να δώσει την
ανθρωπότητα ότι η ίδια επιλογή αυτός και όλοι οι άγγελοι είχαν,
αλλά το έκανε έτσι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν
στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, την οποία
διακήρυξε αργότερα ήταν δείκτης προσδιορισμού του, όπως ο ίδιος
και οι οπαδοί του ισχυρίστηκε ότι είναι η Θεοί να γνωρίζουν και το
καλό και το κακό.
Αυτός ο Θεός άφησε τους δύο ανθρώπους του Αδάμ και της
Εύας με έναν άλλο που επίσης συνδέθηκε άμεσα με τον Εωσφόρο,
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αυτός ο άλλος έγινε γνωστός ως το φίδι που αντιπροσωπεύει το
πνεύμα πολικότητας ως αντίπαλο.
Το ερπετό ήταν αυτός που στήνει μια παγίδα για να παίξει το
ρόλο του κακού ή του διαβόλου στο καλό και το κακό παιχνίδι. Αν
ο Θεός δεν ήθελε τα παιδιά να πάρουν από το λάθος δέντρο, γιατί
να το αφήσει εντός των ανάμεσά τους και στη συνέχεια να
επιτρέψει σε άλλο πεσμένο άγγελο για να τους εξαπατήσει σε λήψη
του;
Αυτό ακριβώς συνέβη με τους πεσόντες αγγέλους, η μόνη
διαφορά ήταν, ήξεραν ακριβώς τι συνέβαινε και γιατί, επειδή ήταν
η δεδομένη την πλήρη γνώση της αλήθειας του Βασιλείου. Ωστόσο,
μέσω της χειραγώγησης, είχαν εξαπατηθεί από τον Εωσφόρο να
ακολουθήσει έναν άλλο τρόπο.
Θυμηθείτε, οι άγγελοι που είχαν την ανώτατη εξουσία, τη
δύναμη, τη δόξα, τη γνώση και ακόμη και τη Σοφία, και όμως δεν
μπορούσαν να αντέξουν τα τεχνάσματα του Λούσιφερ, έτσι πώς
ήταν ο απλός άνθρωπος που δεν είχε δοθεί αυτό το ανώτατο
διάνοια επειδή δημιουργήθηκαν ουδέτερο, πώς θα μπορούσαν να
να αντέξω αυτή τη δαιμονική δύναμη της εξαπάτησης;
Τώρα η Βίβλος λέει, ο Αδάμ δεν είχε εξαπατηθεί, αλλά η Εύα
ήταν. Ωστόσο, Eve χρησιμοποιήθηκε για να ταλαντεύεται Adam
ακριβώς όπως οι άγγελοι δεν ήταν εξαπατημένοι, αλλά
χρησιμοποιήθηκαν από τον Εωσφόρο και επηρεάζονται από τα
κόλπα του.
Ωστόσο, έχει ποτέ συμβεί σε σας ότι το μήνυμα ήταν πάντα
πλαισιώνεται ακριβώς μπροστά μας, αλλά ποτέ δεν το πρόσεξα πριν;
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Θα μπορούσε να είναι ότι ο Χριστός ή το πνεύμα του πρώτου
μπήκε στον Αδάμ πρώτα;
Θέλω να το σκεφτείς. Ο Χριστός στον άνθρωπο ο Ιησούς μας
είπε να τον ακολουθήσουμε, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν μια
αποστολή του θανάτου και στη συνέχεια μέσα από πολλές ζωές θα
οικοδομήσουμε φρούτα για να γίνει ένα με τον πατέρα και τη
μητέρα και πάλι.
Ο Χριστός είπε ότι ήταν ο δρόμος και να τον ακολουθήσουμε.
Δεν είπε ότι τα έκανε όλα για μας, ήθελε να τον ακολουθήσουμε.
Κάνει ό, τι έκανε, να γίνει σαν να έγινε και να οδηγηθεί πίσω στον
πατέρα και τη μητέρα.
Δεν θα ήταν λογικό ότι ο Χριστός εκπληρώσει το ίδιο σχέδιο,
επίσης, με τον ίδιο τρόπο, μέσω πολλών ζωών, στο ότι η διαδικασία
θα πρέπει να πληρούνται μέσω του;
Η Βίβλος αποκάλυψε ότι ο Χριστός έμπαινε στον πειρασμό σε
όλα τα σημεία όπως είμαστε. Πώς είναι αυτό δυνατόν μέσω μόνο
μία ζωή, μία φορά και ένα σώμα;
Δεν θα Χριστού, να έχει γίνει ο δάσκαλος, πλοίαρχος, οδηγός,
και γέροντας αδέλφια έχουν βιώσει αυτό που επίσης την εμπειρία
να έχουν μπει στον πειρασμό σε όλα τα σημεία;
Γιατί λέει, όπως στον Αδάμ όλοι πεθαίνουν και όπως στο
Χριστό όλοι θα πρέπει να γίνει ζωντανός;
Γιατί να τους τοποθετήσουμε μαζί; Είναι ένα και το αυτό; Αυτό
δείχνει τη διαδικασία;
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Όλοι ξεκινάμε ως Αδάμ στον τύπο, και στη συνέχεια να
προχωρήσουμε μέσα από κύκλους για να γίνει σαν τον Χριστό.
Το ερώτημα είναι · ήταν ο Χριστός στον Αδάμ ως ο πρόδρομος
της ανθρωπότητας που θα σπόρος πολλά παιδιά;
Καλά δεν τη μεταφορά και την αναλογία του Αδάμ και της
Εύας αποκαλύπτουν ότι είναι ο πατέρας και η μητέρα όλων των
παιδιών σε αυτόν τον κόσμο ως τα πρώτα δύο ανθρώπους;
Είτε ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι, ο
σχεδιασμός μέσω της ιστορίας είχε οριστεί για μας να πιστεύουμε
ότι είναι ο πατέρας και η μητέρα όλης της ανθρωπότητας. Έτσι, η
αρχή της σκέψης είναι εκεί. Γιατί κάπου πίσω στο χρόνο έπρεπε να
ξεκινήσει με δύο δημιουργούς, άνδρες και γυναίκες.
Αν όλοι οι σπόροι βγήκαν από τον Χριστό ως το πρώτο, δεν θα
είχε νόημα ότι η παράλληλη θα αποκαλύψει ο Χριστός ήταν
πράγματι Αδάμ, και όλοι οι σπόροι του Αδάμ, επίσης, προήλθε από
τους δύο πρώτους ανθρώπους, όπως ο πατέρας και η μητέρα;
Καταλάβετε το μυστήριο, εκείνοι που είναι γραμμένοι στο
βιβλίο της ζωής είναι εκείνοι του οικογενειακού δέντρου της ζωής
που ήταν σπαρμένος από τον πατέρα μέσω του Χριστού.
Η Σταύρωση δεν ήταν εγώ επαναλαμβάνω δεν ήταν ο θάνατος
του Χριστού. Αυτό ήταν μόνο ένα σύμβολο του τι είχε ήδη συμβεί
εδώ και πολύ καιρό, που προχρονολογούνται από αυτόν τον κόσμο.
Ο θάνατός του προέκυψε με το να θυσιάσει με θυσία τη ζωή
του για να έρθει σε αυτόν τον κόσμο από πριν από τον κόσμο
δημιουργήθηκε ποτέ. Στην πραγματικότητα, όλοι μας σκοτώθηκαν
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από πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου Ερχόμενοι εδώ. Και
είμαστε εδώ από τότε.
Και ο Χριστός μέσω του Αδάμ και της Εύας, μας έδειξε το
δρόμο της επιστροφής, όπως επίσης επέστρεψε στη δόξα ότι πρέπει
να ακολουθήσουμε τον ίδιο τρόπο και το δρόμο.
Ως εκ τούτου, το μήνυμα είναι, Adam ποτέ δεν εξαπατημένοι,
ο ίδιος θυσίασε εσκεμμένα τα πάντα για να γίνει ο πρόδρομος όλων
των σπόρων για την ανάπτυξη των καρπών μέσω της διαδικασίας
του θανάτου που ο Εωσφόρος δημιούργησε.
Ο Χριστός του φωτός ήταν η πρώτη θυσία του Λούσιφερ, ο
οποίος έγινε σκοτάδι, και ο Εωσφόρος/Σατανάς ήταν ο πρώτος
δολοφόνος και αυτό εκπροσωπήθηκε στο Κάιν και σε θέση να
ιστορία επίσης.
Τότε Adam, τώρα που ανήκουν κάτω από το θάνατο μέσω της
διαδικασίας των πολλαπλάσιων ζωών υπεάρξε στα διαφορετικά
όργανα, διαφορετικά φυτά, έως ότου έζησε ως Ιησούς, ο οποίος
έγινε έπειτα η ενσάρκωση της Ανάστασης του θανάτου πίσω μέχρι
τη ζωή, ή το σκοτάδι που επιστρέφει εις το φως.
Αυτό έθεσε το δρόμο πίσω προς την ίδια την καταγωγή μας,
και ένα-ένα έχουμε ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία σε όλο το
μήκος, όπως οι σπόροι που θάβονται στη γη μέσω της διαδικασίας
του θανάτου που ο Εωσφόρος δημιουργήθηκε από την επανάστασή
του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη διαδικασία
και να προχωρήσουμε πίσω στη ζωή .
Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε τώρα την αλήθεια"όπως ο Χριστός/Αδάμ, όλοι πεθαίνουν,
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όπως και στον Χριστό/Ιησού όλοι θα γίνουν ζωντανοί. "
Καλά φυσικά τους φίλους μου που ήταν το σχέδιο, ο Αδάμ και
η Εύα δεν έπρεπε να παραμείνει ακλόνητη, ήταν υποτιθέμενοι για
να ακολουθήσουν την εξαπάτηση, ώστε να μπορούν στη συνέχεια
να υποβιβαστεί υπό τον κανόνα του Λούσιφερ/Θεού/Ιεχωβά ως
σκλάβοι και τους ομολόγους και τις γυναίκες, όπως ήταν το σχέδιο
του Λούσιφερ όλα Κατά μήκος.
Αυτό θα τους πάρει μέσα από τη διαδικασία του θανάτου, η
οποία σε ένα παράξενο στρίψιμο της μοίρας ήταν το σχέδιο του
πατέρα και της μητέρας από την αρχή, μετά τον Εωσφόρο
επαναστάτησε.
Είναι επιτακτική ανάγκη να καταλάβετε τώρα. Τα αληθινά
παιδιά του πατέρα και της μητέρας δημιουργήθηκαν από την ίδια
την ουσία τους ως ουδέτερα. κανένας από αυτούς δεν δόθηκε το
πλήρες ποσό της Σοφίας, ή πλήρη εξουσία ή πλήρη δόξα. Ήταν
πνεύματα που ήταν εντελώς ουδέτερα στην αρχή και στη συνέχεια
έπρεπε να περάσουν από τη διαδικασία.
Αυτό έγινε σκόπιμα, έτσι τα παιδιά θα μπορούσαν να μάθουν
μέσω μιας διαδικασίας της ζωής και του θανάτου με αυτόν τον
τρόπο ποτέ πραγματικά να απορρίψουν τον πατέρα και τη μητέρα
τους.
Η δουλειά του αγγέλου ήταν να προστατεύει αυτά τα παιδιά,
να τα καθοδηγεί και να τα καλλιεργεί στην αναζήτησή τους για
θεϊκό χαρακτήρα. Τα αληθινά παιδιά ήταν μωρά εν Χριστώ.
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Θα ευθυμία, χορό με χαρά, αγαπούν τη δημιουργία και όμως
εξακολουθεί να είναι τίποτα περισσότερο από τα παιδιά στο δρόμο
για να γίνει.
Υπάρχουμε σε πολλούς κόσμους, ζούσαμε σε πολλές
διαστάσεις, όλο αυτό το διάστημα είχαμε υποβληθεί στο
περιβάλλον γύρω μας για να μάθουμε και να μεγαλώσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία επιλογής μας.
Ήμασταν ονομάζεται παιδιά της τελειότητας, αλλά μετά την
πτώση στο θάνατο έπρεπε να μάθουμε να γίνει τέλεια στο
χαρακτήρα, και αυτό θα μπορούσε να πάρει χίλιες ή περισσότερες
ζωές των φρούτων κτίριο και χύτευση μακριά λάθος.
Ωστόσο, όταν ο Εωσφόρος επαναστάτησε, και άρχισε να
δημιουργεί διαφωνία και προκάλεσε ορισμένους από τους άλλους
αγγέλους να ακολουθήσουν, "το σχέδιο" άλλαξε. Στην
πραγματικότητα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπήρχε πάντα ένα
σχέδιο «β» το σχέδιο της καλοσύνης.
Όταν ανακαλύφθηκε τι συνέβη με τους αγγέλους, ήταν τότε
συνειδητοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και στα παιδιά.
Και αυτό δεν επρόκειτο ποτέ να επιτραπεί να συμβεί.
Έτσι, ο πατέρας και η μητέρα αποφάσισαν να επιτρέψουν στα
παιδιά τους από την επιλογή να εισέλθουν σε ένα πρόγραμμα
κατάρτισης που ήταν από τη φωτιά. Στο ότι τα παιδιά, θα
μπορούσε να κρατήσει το δικαίωμά τους ελεύθερης επιλογής, και
συνεχίζουν να κερδίζουν Σοφία, δύναμη και δόξα μέσα από
δύσκολες δοκιμασίες και ταλαιπωρίες.
Ωστόσο, το πιο κρίσιμο κλειδί ήταν ότι πρέπει να
οικοδομήσουμε
χαρακτήρα/φρούτα
μέσω
της
ταλαιπωρίας/θανάτου/ύπνου. Πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν
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μεταξύ καλού και κακού, σωστό και λάθος και να μάθουν να
επιλέγουν σωστά από τις λανθασμένες επιλογές που γίνονται.
Και μετά από όλη τη ζωή αυτό θα συνέχιζε, μέχρι να μαζέψουν
αρκετά φρούτα για να βγουν από τη φυλακή του Λούσιφερ.
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Κεφάλαιο (18) – μυστήριο των δύο δέντρων!
Οι καρποί του Πνεύματος είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή,
ευγένεια, πίστη, ευγένεια, πράοτητα και εγκράτεια και ζωή. Ενάντια
σε τέτοια πράγματα δεν υπάρχει νόμος.
Επανειλημμένα έχω μιλήσει για τους καρπούς του πνεύματος
του πατέρα και της μητέρας ως το κλειδί για τα πάντα. Ωστόσο,
ξύπνησα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί συνειδητοποιώντας μια
κεντρική αλήθεια που είναι υψίστης σημασίας.
Για κάποιο λόγο, ποτέ δεν συνειδητοποίησα ένα σημείο κλειδί
πριν, ότι οι καρποί του Πνεύματος είναι όλα αυτόνομα, και αυτοελεγχόμενη. Τι εννοώ με αυτό;
Αυτά δεν είναι μόνο τα φρούτα, αλλά οι άμεσες συνδέσεις
μεταξύ τους. Εδώ και καιρό πιστεύαμε ότι το αντίθετο της αγάπης
είναι το μίσος.
Προφανώς, αυτό είναι αλήθεια, ως εκ τούτου, η πολικότητα
της αγάπης είναι το μίσος. Στο καλό και το κακό παιχνίδι, η αγάπη
συνδέεται με το μίσος ως πολικότητα. Ωστόσο, αυτό που
συνειδητοποιώ είναι ότι ο πατέρας και η μητέρα δεν συνδέουν την
αγάπη με το μίσος, η αγάπη δημιουργεί το δικό του σύνδεσμο,
όπως το μίσος δημιουργεί το δικό του σύνδεσμο.
Για την αγάπη να εξισώνουν το μίσος ως συνδετήρα θα
σήμαινε αγάπη και το μίσος συνδέονται ως ίσοι. Αυτό δεν είναι
δυνατόν. Αυτό θέλει ο Εωσφόρος να πιστέψουμε. Ο Εωσφόρος
επιθυμεί να πιστέψουμε ότι το καλό και το κακό δουλεύουν μαζί ως
μία ομάδα, επομένως όταν βλέπουμε το κακό, πρέπει να
πιστεύουμε ότι έχει αξία γιατί είναι όλα μέρος της καλής και
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σατανικής λογικής. Η αγάπη δεν μπορεί να παράγει μίσος
περισσότερο από το μίσος μπορεί να παράγει αγάπη.
Πολικές-αντίθετα, είναι οι αρνητικές και θετικές άκρες που
συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το δέντρο της γνώσης του
καλού και του κακού, δηλαδή θετικό = αρνητικό.
Αυτό είναι το μυαλό του Λούσιφερ. Ως εκ τούτου, ζούμε σε
έναν κόσμο δεν έχει σημασία τι συμβαίνει είμαστε πάντα
συνδεδεμένοι με το ακραίο αντίθετο, ή αρνητικό πόλο, αλλά δεν
πρέπει να είναι αυτό τον τρόπο.
Ο Εωσφόρος/ο Θεός συνδέεται με τον Σατανά/διάβολο. Δήθεν
δύο αντίθετα πνεύματα, αλλά συνδεδεμένα. Φως και σκοτάδι, καλό
και το κακό και ο Θεός και ο διάβολος.
Τα πάντα σε αυτό το σύμπαν λειτουργεί με βάση τα αντίθετα.
Ωστόσο, ο κόσμος του πατέρα δεν βασίζεται σε αντίθετα. Κάθε
πλευρά φέρνει πάντα μια παρόμοια ίδια κατάσταση, και οι δύο είναι
συμβατά. Η αγάπη δεν παράγει το μίσος, παράγει τη χαρά, κατά
συνέπεια το δεύτερο καρπό του πνεύματος.
Αγάπη = χαρά
Όταν κάποιος είναι χαρούμενος οδηγεί στην ειρήνη, την
ειρήνη του μυαλού, την ειρήνη στο πνεύμα, πάνω από όλα την
ειρήνη και την ηρεμία. Όταν κάποιος είναι εν ειρήνη από την πράξη
της αγάπης και της χαράς, τότε γίνονται μακρά ταλαιπωρία. Είναι
υπομονετικοί. Είναι ελεήμων και επιεικής. Έτσι, οδηγώντας στην
επόμενη συνδετήρα φρούτα, την ειρήνη και την υπομονή.
Αγάπη = χαρά = ειρήνη = υπομονή
247 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Όταν κάποιος είναι επιεικής, ελεήμων, υπομονετικός, και
μακροχρόνιο βάσανο, οδηγεί στην καλοσύνη. Είναι πιο ανοιχτό να
είναι το είδος, και φιλανθρωπικό, και εύκολα ικέτευσε.
Ένα πνεύμα ευγένειας αποκαλύπτεται όταν το ένα είναι
φιλόξενο, εξυπηρετούν το ένα το άλλο, κάνουν πράγματα για να
καθησυχάσουν και να δώσουν ελπίδα. Έτσι, οδηγεί στον επόμενο
καρπό ενός πνεύματος καλοσύνης.
Αγάπη = Χαρά = Ειρήνη = Υπομονή = Καλοσύνη = Καλοσύνη
Η καλοσύνη οδηγεί στην πίστη που είναι η αμοιβαία
εμπιστοσύνη μας στον πατέρα και τη μητέρα για να παρέχουμε όλα
τα πράγματα που χρειαζόμαστε ή έλλειψη. Είναι η θεϊκή μας
οικογενειακή σύνδεση που μας καθοδηγεί και μας οδηγεί από μέσα.
Η πίστη είναι το κλειδί!
Όταν είμαστε πλήρως φυλασσόμενοι, και προστατεύονται τόσο
στη σάρκα και στο πνεύμα του μυαλού, τότε μας φέρνει σε ένα
μυαλό της ευγένειας. Αυτή η νοοτροπία οδηγεί σε ένα πνεύμα ενός
συνόλου ανέμελο πνεύμα σαν αρνί.
Ευγένεια είναι ένα ειρηνικό πνεύμα, είναι κατευναστικό,
φροντίδα, αλλά πάνω απ ' όλα δεν έχει μια φροντίδα στον κόσμο.
Είναι ως ένα παιδί που προστατεύονται πλήρως και καθοδηγείται,
τρέφονται και τρέφονται? δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι ή να
αμφιβάλλεις ή να ανησυχείς. Και όλα αυτά οδηγούν στο πνεύμα
μας δημιουργώντας την εκπλήρωση, η οποία καθοδηγεί ένα για να
καθιερώσει την ιδιότητα όλων των φρούτων.
Αγάπη = Χαρά = Ειρήνη = Υπομονή = Καλοσύνη = Καλοσύνη
= Πίστη = Ευγένεια.
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Όταν κάποιος είναι εθνικός αποκαλύπτουν ένα πνεύμα πράος.
Είναι ελεύθεροι από εγωισμό, αλαζονεία και ζήλια. Δεν έχουν
τίποτα να αποδείξουν και δεν είναι αγανακτισμένοι ή γεμίζουν με
υπερηφάνεια. Έτσι, οδηγώντας στην εγκράτεια.
Όταν ένα άτομο είναι εύκρατο δεν οδηγούνται σε πειρασμό να
κάνει λάθος. Έχουν αυτοσυγκράτηση. Κάνουν τη θέληση του
πατέρα και της μητέρας και μπορούν να απελευθερωθεί από το
θάνατο και τελικά να εισέλθουν αιώνια ζωή.
Αγάπη = Χαρά = Ειρήνη-υπομονή = Καλοσύνη = Καλοσύνη =
πίστη = ευγένεια = εγκράτεια-ζωή αιώνια.
Οι καρποί του Πνεύματος είναι όλοι αυτόνομοι, ποτέ δεν
οδηγούν σε τίποτα του σκότους, ποτέ δεν χρειάζεται να
ακολουθήσει την οργή, οργή, ζήλια ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή.
Ωστόσο, όταν μπαίνουμε στην άλλη πλευρά, η πλευρά που μας
έδωσε ο Εωσφόρος, βλέπουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Το πρώτο πράγμα που μας έδωσε ο Εωσφόρος ήταν νόμοι και
καταστατικά, δεν μας έδωσε το πνεύμα της αγάπης, αλλά το
πνεύμα του νόμου. Και ποια είναι η σύνδεση με το νόμο, είναι
αμαρτία.
Ακόμα και η Βίβλος αποκαλύπτει ότι ο νόμος είναι αυτό που
προσδιορίζει την αμαρτία, χωρίς νόμο, η αμαρτία δεν μπορεί να
καταλογιστεί.
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Ρωμαίους 3:20 "Ως εκ τούτου από την πράξεις του νόμου Εκεί
δεν πρέπει να δικαιολογείται σάρκα στην όρασή του: για την ο
νόμος είναι η γνώση της αμαρτίας."
Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εδώ είναι λόγω του νόμου, κανείς
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, επειδή ο νόμος αποκαλύπτει την
αμαρτία και όταν η αμαρτία καταλογίζεται, η ποινή είναι ο θάνατος.
Ρωμαίους 3:28 "Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι ένα άτομο
δικαιολογείται από την πίστη χωρίς τις πράξεις του νόμου."
Χρειάζεται ένας από τους καρπούς του πνεύματος να
δικαιολογείται από αυτό που ονομάζεται νόμος, ως ένας από τους
καρπούς του θανάτου.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμαρτία στον κόσμο χωρίς το
νόμο; Όχι φυσικά όχι, η αμαρτία είναι πάντα στον κόσμο, αλλά
χωρίς το νόμο οι αμαρτωλοί δικαιολογούνται από την πίστη. Με το
νόμο, οι αμαρτωλοί καταδικάζονται και δεν υπάρχει δικαιολογία.
Ρωμαίους 5:13 "(για μέχρι το νόμο αμαρτία ήταν στον κόσμο:
αλλά η αμαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόμος.”
Έτσι, αντιλαμβανόμαστε την κεντρική αλήθεια των νόμων του
Λούσιφερ, σχεδιάστηκαν για να καταλογιστούν την αμαρτία, η
οποία τελικά θα καταδικάσει έναν μέχρι θανάτου, που είναι η
γενική διαθήκη και το σύμφωνο.
Ο νόμος είναι ο σύνδεσμος της αμαρτίας. Και έτσι, βλέπουμε
τους δύο πρώτους καρπούς του πνεύματος του Λούσιφερ.
Νόμος = αμαρτία
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Το επόμενο πράγμα που εισήγαγε ήταν διατάγματα, αυτά είναι
τα πλοκάμια ευαισθητοποίησης του κοινού για να κρατήσει τους
ανθρώπους αναγκάζονται να περπατούν στην ευθεία γραμμή.
Αυτό δημιουργεί την κρίση, το μίσος, και την τελική καταδίκη.
Οι διατάξεις δημιουργήθηκαν για να αντισταθούν στην αμαρτία,
αλλά στην πραγματικότητα οδηγεί σε ένα άλλο είδος αμαρτίας, μια
άλλη αποτυχία στο πνεύμα. Οδηγεί σε κρίση και καταδίκη.
Έτσι τώρα έχουμεΝόμος = αμαρτία = διατάγματα = απόφαση
Όταν η απόφαση εμφανίζεται, βρίσκουμε τα επόμενα
γνωρίσματα του σημείου σύνδεσης, το οποίο είναι οργή. Η οργή
είναι το άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης. Η οργή είναι θυμός, είναι
μίσος!
Όταν η οργή γίνεται μέρος της νοοτροπίας, οδηγεί σε όλα τα
πράγματα όπως ο φθόνος, η απληστία και η ζήλια, και έτσι
βλέπουμε το επόμενο φρούτο του Λούσιφερ, είπε, Είμαι ένας
ζηλιάρης Θεός...
Καθώς ο κατάλογος συνεχίζεται, αρχίζουμε να βλέπουμε τους
καρπούς του Λούσιφερ να χτίζουν ένα ολοκληρωτικό τέλος.
Νόμος = αμαρτία = διατάγματα = κρίση = οργή = ζήλια.
Μόλις μορφές ζήλια, όπου κάποιος απαιτεί υποταγή, αυτό
οδηγεί σε κυβερνήτες που γίνονται φύλακες πάνω από το λαό, και
ως εκ τούτου ο Εωσφόρος εισήγαγε βασιλιάδες, βασίλισσες,
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βασιλείς, πρίγκιπες, πρόεδροι, Δήμαρχος, κυβερνήτες και φύλακες,
τα οποία έχουν οδηγήσει σε έλεγχο.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοέλεγχο, αλλά ο
εξωτερικός έλεγχος. Ο Εωσφόρος θέλει τον απόλυτο έλεγχο του
καθενός μας, επειδή ζηλεύει. Θυμηθείτε Χριστός είπε, δεν είναι
όπως οι ειδωλολάτρες κάνουν, όπου ένας κανόνες πάνω από ένα
άλλο.
Νόμος = αμαρτία = διατάγματα = κρίση = οργή = ζήλια =
χάρακες = ελεγκτές.
Και τελικά όλα αυτά οδηγούν σε ένα πράγμα, αμοιβαία
διαβεβαίωσε την καταστροφή, ή χ.π.τ.
Αυτοί οι καρποί του Λούσιφερ έχουν σχεδιαστεί για να
σιγουρευτούμε ότι θα αποτύχουμε. Οι πραγματικές άκρες
συνδετήρων είναι πιό προστιθέμενοι όροι της ίδιας της φύσης
αυτού του σχεδίου. Δεν μπορείς να έχεις καλή και σατανική
σύνδεση, είναι αντίθετα.
Και όλα αυτά οδηγούν στην υπερηφάνεια και την αλαζονεία
που ήταν η αρχική αμαρτία του Λούσιφερ που δημιούργησε την
πτώση εις το θάνατό του, η οποία τιμά το νόμο της κυριαρχίας και
τον καρπό της λαγνείας.
Και μόλις συμβεί αυτό, επιφέρει το θάνατο. Ο θάνατος είναι η
απολύτως ενδεχόμενη πολιτική αυτών των παραγόντων ελέγχου.
Μας λένε ακόμη και προφητική προειδοποίηση ότι ο θάνατος είναι
το αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών. Ο θάνατος είναι η
προφητική προφητική του νόμου. Έτσι, τώρα γνωρίζουμε τους
καρπούς του πνεύματος του Λούσιφερ.
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Καρποί του Λούσιφερ: Το δέντρο του καλού και του κακού!
Νόμος = αμαρτία = διατάγματα = κρίση = οργή = ζήλια =
χάρακες = ελεγκτές = υπερηφάνεια = θάνατος
Έναντι
Καρποί του πατέρα και της μητέρας: Το δέντρο της ζωής!
Αγάπη = Χαρά = Ειρήνη = Υπομονή = Καλοσύνη = Καλοσύνη
= Πίστη = Ευγένεια = Εγκράτεια = Ζωή.
Ενάντια σε τέτοιο δεν υπάρχει κανένας νόμος, καμία αμαρτία,
καμία διάταξη, καμία κρίση, καμία οργή, καμία ζήλια, κανένας
ηγεμόνας, κανένας ελεγκτής και καμία αλαζονεία, η οποία οδηγεί
στο θάνατο.
Λοιπόν, ποιο από τα δυο πρέπει να ακολουθούμε και να
τηρούμε, τους καρπούς του Λούσιφερ σύμφωνα με το νόμο, που
οδηγεί στο θάνατο; Ή τους καρπούς του πνεύματος του πατέρα και
της μητέρας κάτω από την αγάπη, η οποία οδηγεί στην αιώνια ζωήαιώνια;
Καρποί της ζωής
1. Αγάπη
2. Χαρά
3. Ειρήνη
4. Υπομονή
5. Καλοσύνη
6. Καλοσύνη
7. Πίστη
8. Ευγένεια
9. Εγκράτεια
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Καρποί του θανάτου
1. Δίκαιο
2. Αμαρτία
3. Διατάγματα
4. Απόφαση
5. Οργή
6. Ζήλια
7. Χάρακες
8. Ελεγκτές
9. Υπερηφάνεια
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10.
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Ζωή

10.

Θάνατο
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Κεφάλαιο (19)-ο κήπος της Εδέμ!
Στην αρχή ένας κήπος δημιουργήθηκε και έπειτα σπαρμένος
για να επιτρέψει ποικίλες εγκαταστάσεις για να παραγάγει τα
φρούτα. Οι αναγνώστες αυτού του βιβλίου ξέρουν τώρα τι αυτός ο
κήπος είναι, και ποιοι οι σπόροι ήταν. Και ξέρουμε επίσης ότι οι
σπόροι είναι εξαιρετικά διαφορετικοί στο πνευματικό DNA/το RNA
τους.
Κάποιοι μπορεί να με ρωτήσουν σε αυτό το σημείο, πώς μπορώ
να ξέρω αυτό; Καλά η απάντηση είναι απλή, το κλειδί για αυτούς
τους κώδικες εμφυτεύτηκαν μέσα σε με ακριβώς όπως είναι μέσα
σε σας. Όλα τα πραγματικά παιδιά γνωρίζουν αυτό σε διάφορους
βαθμούς? αλλά λίγοι έχουν πάει μέσα για να έχουν πρόσβαση τα
κλειδιά του κώδικα, επειδή όλοι έγιναν σε κίνδυνο από ένα ψεύτικο
πνεύμα.
Ο πατέρας και η μητέρα αποφάσισε να επιτρέψει την πτώση
αγγέλους, λόγω της πτώσης τους να είναι τα όργανα της τριβής
που θα παράγουν καρπούς που οδηγούν σε απόλυτη
σταθεροποιημένο χαρακτήρα στα παιδιά τους.
Ο αληθινός Κήπος της Εδέμ δεν ήταν ποτέ σε αυτόν τον
πλανήτη, ούτε σε αυτό το Βασίλειο ή διάσταση. Ο αληθινός Κήπος
ήταν στους ουρανούς όπου τα παιδιά άρχισαν, και αντιπροσωπεύει
τη θέση στη μήτρα της μητέρας πνευμάτων της κύησης.
Τα παιδιά επάνω στον καθορισμό μέσω της ελεύθερης
επιλογής άφησαν τον κήπο και μπήκαν σε μια άλλη σφαίρα που
ελέγχθηκε από τον Εωσφόρο και τους οπαδούς του. Στην
πραγματικότητα, όχι μόνο ελέγχεται, ο Εωσφόρος το δημιούργησε.
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Το θεωρήστε ή όχι ακόμη και η Βίβλος αποκαλύπτει αυτούς
τους πεσμένους από το ίδιο όνομα που χρησιμοποιήθηκε στη
βιβλιοθήκη nag Hammadi που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο το
1947.
Αυτές οι οντότητες ονομάζονται άρχοντες, ηγεμόνες του
σύμπαντος. ' σε με να σου δείξω κάποιες αποδείξεις.
Εφεσίους 2/2 "Όπου σε χρόνο παρελθόν ye περπάτησε
σύμφωνα με την πορεία του παρόντος Κόσμο, σύμφωνα με την
Πρίγκιπα της εξουσίας του αέρα, το πνεύμα που τώρα worketh
στα παιδιά της ανυπακοής:”
Παρατηρήστε τις λέξεις κλειδιά που πήρα θάρρος, η πρώτη
λέξη είναι ο κόσμος, προέρχεται από την ελληνική λέξη,
«Κοσμοσσαν να χρησιμοποιούμε τον όρο για το σύμπαν μας ως
Cosmos.
Δεύτερον, βλέπουμε τον όρο Prince, στην αρχική μετάφραση
του όρου στην Ελληνική ήταν, «archōn.' Σημαίνει αρχηγός,
δικαστής, πρίγκιπας και ηγεμόνας.
Τώρα, όπως επιστρέφουμε σε ένα άλλο στίχο, παρατηρήσετε
την έμφαση αυτών των ηγεμόνων και ποιοι είναι.
Εφεσίους 6/12 "Γιατί δεν παλεύουμε ενάντια στη σάρκα και το
αίμα, αλλά ενάντια Πριγκηπάτα, κατά των αρμοδιοτήτων, κατά
της Χάρακες του σκότους αυτού του κόσμου, ενάντια στην
πνευματική κακία σε υψηλές θέσεις."
Αυτό είναι αποκαλυπτικό ότι ο κόσμος ελέγχεται από σκοτεινές
δυνάμεις από ψηλά, δηλαδή τους κάτω ουρανούς. Και πάλι, ο όρος
για τα πριγκιπάτα είναι archē. Αυτός ο όρος γράφεται διαφορετικά
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επειδή έχει μια μοναδική και έμφυτη έννοια που αντιπροσωπεύει
την προέλευση ή τον πρώτο ηγεμόνα.
Αυτό αναφέρεται απευθείας στο οποίο θα καλέσουμε τον
Εωσφόρο. Τώρα παρατηρήσετε πώς αποκαλύπτει τις εξουσίες που
κυβερνούν αυτή τη γη στη χρήση του, «χάρακες», αλλά αυτός ο
όρος δεν είναι Άρχων όπως νωρίτερα, αυτή η λέξη αντιπροσωπεύει
όπου κυβερνούν και ποιοι είναι. Προέρχεται από την Αρχική
Ελληνική λέξη, «kosmokratōrνα εκπροσωπήσω τον αρχικό
δημιουργό του σύμπαντος.
Αυτό το νέο σύμπαν και αυτοί οι θεοί οδήγησαν στην πτώση
της τέλειας ανθρωπότητας, δηλαδή των επιλεγμένων σπόρων,
όπως ήταν πριν με την πτώση των αγγέλων, αλλά υπήρχε μια
υπέρτατη διαφορά.
Η τρισδιάστατη σφαίρα όπου βρισκόμαστε και η γη υπάρχει
μαζί με το σύμπαν παραπάνω είναι το αποτέλεσμα ενός
προσομοιωμένου, τεχνητού πνεύματος.
Είσαι έτοιμο?
Πρόκειται για μιαLl Ψεύτικο!
Ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είναι αληθινός. είναι μια
προσομοίωση που χρησιμοποιείται για να διαφθείρει και να
φυλακίζει τους πραγματικούς σπόρους κάτω από τη δύναμη του
πρώτου άρχοντα.
Ο λόγος που ο πατέρας και η μητέρα επέτρεψαν για αυτή την
ελαττωματική επιλογή οφειλόταν στο γεγονός ότι έπρεπε να γίνει
μόλις έπεσαν οι άγγελοι. Και παρόλο που ο Εωσφόρος είχε σχέδια
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να κρατήσει όλους τους σπόρους φυλακισμένους αιώνια, ο πατέρας
και η μητέρα είχαν άλλα σχέδια.
Επρόκειτο να επιτρέψουν σε όλους τους σπόρους τους από τη
δική ελαττωματική επιλογή τους να απαχθεί από έναν Θεό, αυτός
που δημιούργησε αυτό πέσει δόλια ψεύτικο σύμπαν να λάβει τα
παιδιά σε αιχμαλωσία, έτσι ώστε θα μπορούσαν να ελεγχθούν και
προσπάθησε να φέρει εμπρός φρούτα μέσα στα παιδιά , ως
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Και παρόλο που κάναμε την επιλογή ήταν μια προσφορά που
δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε. Έτσι, γινόμαστε μάρτυρες της
ιστορίας στον κήπο της Εδέμ.
Το βιβλίο δύο στη θεία μυστική σειρά κήπων θα αποκαλύψει
πώς οι καλοί σπόροι είχαν πέσει σε αυτήν την σφαίρα που
εξαπατάται από την πονηρή τέχνη και το τέχνασμα από τους θεούς
του κήπου.
Το σύμπαν μας που είμαστε μάρτυρες γύρω μας είναι μια
ψευδαίσθηση, είναι μια εικονική πραγματικότητα.
Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ έναν προσομοιωτή πτήσης, οι
πιλότοι κόβουν συχνά τα δόντια τους στους προσομοιωτές για να
μάθουν πώς να πετούν τα αεριωθούμενα αεροπλάνα; Κανένα από
αυτά που κάνουν είναι πραγματική, αλλά η εμπειρία τους διδάσκει
πώς να πετούν ένα τζετ και μετά από αρκετές ώρες στην
προσομοίωση τότε ο πιλότος θα είναι επιλέξιμες για να πετούν
πραγματικά αεροσκάφη.
Τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας μαθαίνουν τον τέλειο
χαρακτήρα που οι πεσμένοι άγγελοι απέτυχαν να κάνουν,
χρησιμοποιώντας μια προσομοίωση που δεν είναι πραγματική για
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να δημιουργήσει μια εμπειρία που μπορεί να αλλάξει την εσωτερική
ύπαρξη του παιδιού χωρίς καταστροφή τους.
Αυτό είναι το κλειδί για όλα τα πράγματα!
Με μια πραγματική έννοια, ο κόσμος μας είναι ένα εικονικό
ολο-κατάστρωμα. Μας δίνει λίγο πολύ ό, τι χρειαζόμαστε για να
οικοδομήσουμε χαρακτήρα.
Μπορείτε να αποτύχει σε μια προσομοίωση και ποτέ δεν θα
δημιουργήσει δραστικές επιπτώσεις για το ποιος είσαι πραγματικά
επειδή η αποτυχία έγινε σε μια προσομοίωση και στη συνέχεια,
μόλις αφαιρεθεί είναι απλά μια φρικτή δοκιμή πάει στραβά.
Ακριβώς όπως αν ένας πιλότος τράκαρε ένα τζετ στην
προσομοίωση και όλοι στο πλοίο πεθαίνουν. Μόλις ο πιλότος
αφαιρεθεί, είναι κατανοητό ότι κανείς δεν πέθανε πραγματικά,
αλλά ο πιλότος για προφανείς λόγους χρειάζεται περισσότερο
χρόνο για να τελειοποιήσει την τέχνη του.
Ο πιλότος αποστέλλεται πίσω στην προσομοίωση μέχρι να
γίνουν σωστές επιλογές. Όλα τα λάθη εξαφανίζονται όταν ο
πιλότος κάνει το τεστ. Ως εκ τούτου, τα καλά έργα διαμονή με τον
πιλότο για πάντα ως άμεση πηγή της εσωτερικής κατάρτισης. Και η
ολίσθηση UPS και αποτυχίες και κακές εργασίες είναι απλά
ρίχνονται στη φωτιά της δοκιμής και λάθους, και δεν είναι πλέον
αναγκαία.
Η επιτυχία σε μια προσομοίωση μπορεί να αλλάξει το
εσωτερικό μέρος της ύπαρξής σας ειδικά όταν το αγαθό που
παράγετε δεν χάνεται ποτέ. Κρατιέται σε ένα μέρος όπου σκώρος
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και σκουριά δεν μπορεί να διαφθείρει. Θέλω να βυθιστεί στο μυαλό
σου.
Ματθαίος 6/20 "Αλλά Ξαπλώστε για τους εαυτούς σας
θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε ο σκώρος ούτε η σκουριά είναι
διεφθαρμένοι, και όπου οι κλέφτες δεν σπάνε ούτε κλέβουν:”
Για
παράδειγμα,
μπορείτε
να
χρησιμοποιήσετε
μια
προσομοίωση για να πάρετε μια δουλειά που φέρουν τζετ, αλλά θα
αποτύχει στην προσομοίωση, τι πρόκειται να συμβεί σε σας; Λοιπόν,
δεν θα πάρεις τη δουλειά. Αλλά δεν αλλάζει το ποιος είσαι
πραγματικά, αλλά επίσης δεν σας επιτρέπει να ζήσετε μεγαλύτερη
θέα.
Κι αν περάσεις το τεστ στην προσομοίωση; Τότε θα πάρετε τη
δουλειά και να πάει για να μάθουν από ακόμη μεγαλύτερες
ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να προσθέσουν τόσο πολύ
περισσότερο για την ευαισθητοποίηση σας.
Το κλειδί για αυτό είναι να κατανοήσουμε, αν περάσουμε τις
δοκιμές της προσομοίωσης μας, τότε μπορούμε να πάμε για να
πετούν αεριωθούμενα αεροπλάνα, η οποία είναι παράλληλη με την
αλλαγή στην πεταλούδα μέσω της μεταμόρφωσης. Αλλά αν δεν
περάσουμε τα τεστ πρέπει να επιστρέψουμε και να το κάνουμε
επανειλημμένα, μέχρι να περάσουμε τις εξετάσεις. Είναι τόσο απλό.
Αντ ' αυτού ένας μεγάλος Θεός που καταστρέφει οποιου
δήποτε αποτυγχάνει, έχουμε έναν αγαπώντας πατέρα που συνεχίζει
να επιτρέπει στις αποτυχίες μας για να αλλάξει στις επιτυχίες.
Η ζωή διδάσκει αυτό όλη την ώρα, αλλά για κάποιο λόγο οι
άνθρωποι έχουν παραβιαστεί να πιστεύουν διαφορετικά για μια
θεότητα απόφαση.
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Μερικοί θα κόγχη και να πω, ναι, αλλά ο Θεός έχει δώσει σε
όλους μας άφθονο χρόνο, εκατοντάδες και ακόμη και χιλιάδες
χρόνια και έχει Ελεήμων αρκετό καιρό, αλλά ο χρόνος είναι επάνω.
Η απάντησή μου σε αυτό είναι, με βάση τις προηγούμενες
ιδεολογίες, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν έχει
σημασία όταν γεννηθήκατε σας διανέμεται χρόνο είναι μόνο από τη
γέννηση μέχρι το θάνατο, ό, τι συνέβη στο παρελθόν ή θα συμβεί
στο μέλλον δεν μπορεί να επηρεάσει ένα αν δεν έχουν βιώσει.
Επομένως, το επιχείρημα είναι αμφισβητήσιμο.
Δεν έχει σημασία πόσο καιρό ο Θεός έχει δώσει σε κανέναν
χρόνο για να αλλάξει, ο καθένας έχει καταδικαστεί από το νόμο του,
και ότι η καταδίκη είναι ο θάνατος. Ως εκ τούτου, το τελετουργικό
της επιστροφής στο νόμο του θανάτου θα παραμείνει για πάντα αν
δεν ξυπνήσει κανείς και αλλάζει.
Η ανθρωπότητα έχει ακόμα μόνο ένα μικρό μέρος του χρόνου,
το οποίο αποδεικνύει ότι το έλεος και η συμπόνια είναι Δεν ένα από
τα χαρίσματα αυτού του Θεού.
Μερικοί προσπαθούν επίσης να πω, καλά ο κόσμος σήμερα
είναι σαφές κακό χειρότερο από ό, τι έχει ποτέ πριν, ο Θεός πρέπει
να το καταστρέψουν.
Πρώτον, ο κόσμος δεν είναι πιο κακό, ήταν πάντα κακό.
Ωστόσο, ο χρόνος και η ηλικία που ζούμε τώρα, αποκαλύπτει ένα
μοτίβο που εμφανίζεται συνεχώς ως κύκλους.
Ο Χριστός ακόμη και είπε, έτσι ώστε οι ημέρες του Νώε έτσι θα
είναι για αυτή τη φορά επίσης. Αποκαλύπτει ότι το μοτίβο της
κακίας αναδιπλώνεται.
261 | Σ ε λ ί δ α

Τα παιδιά της συγκομιδής
Στη συνέχεια, οι ίδιοι άνθρωποι φωνάζουν, ναι και τι συνέβη
κατά τη διάρκεια του Νώε, οι άνθρωποι ήταν όλοι αφανίστηκαν,
φαινομενικά αποδεικνύοντας το σημείο τους.
Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τη θεωρία σου, φίλε μου, ο
κόσμος συνέχιζε να συνεχίζει όπως είπα. Οι άνθρωποι φυτεύτηκαν
και πάλι και ο κόσμος συνέχισε όπως έχει πάντα από τη δημιουργία
του.
Δεν λέω ότι ο κόσμος δεν θα καταστραφεί, λέω ότι δεν έχει
σημασία τι θα συμβεί οι σπόροι θα πρέπει να αναφυτευτούν και
πάλι και θα δοθεί μια νέα ευκαιρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα
για αυτόν τον κόσμο και πάντα ήταν.
Κάθε φορά που ένας επιλεγμένος σπόρος αποτυγχάνει
μαθαίνει επίσης μερικά πράγματα, και οι σπόροι κατέχουν εκείνα τα
κλειδιά μόνιμα στην ψυχή τους ή υπο--συνειδητό επίπεδο ψυχής.
Κάθε φορά που κάνουμε το τεστ που χτίζουμε σε αυτό που
έχουμε κερδίσει, τα οποία είναι περασμένα φρούτα. Τα φρούτα που
γεννιούνται ποτέ δεν μας αφήνουν, μόνο η αποτυχία μας αφήνει.
Καθώς χτίζουμε σε αυτά τα φρούτα τελικά θα περάσει η δοκιμή και
η αποτυχία δεν θα είναι ποτέ ξανά μια επιλογή.
Στην αρχή της ανθρωπότητας, όπως τα παιδιά του πατέρα και
της μητέρας ήταν σπαρμένα στον πραγματικό κήπο της Εδέμ.
Ωστόσο, ο Εωσφόρος ξεγέλασε την ανθρωπότητα για να κυνηγήσει
το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού.
Από τη στιγμή που αγόρασαν σε αυτό, η ανθρωπότητα
στάλθηκε από τον πνευματικό κήπο και στον προσομοιωμένο
κόσμο, έτσι ώστε η λανθασμένη επιλογή τους δεν έγινε
στερεοποιημένη ως ελαττωματικό χαρακτήρα. Και έγιναν για να
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φορούν φύλλα συκιάς, η οποία είναι μια αλληγορία για το
ανθρώπινο σώμα που καλύπτει την ψυχή, ενώ τον ύπνο, αλλά να
γνωρίζει.
Η ανθρωπότητα δόθηκε είδωλα για να παίξει με κάλεσε? το
ανθρώπινο σώμα, και εστάλησαν εδώ χωρίς ανάμνηση, μνήμη ή
γνώση του ποιοι είναι ή ποτέ ήταν, σκόπιμα. Στάλθηκαν σε μια
εικονική τεχνητή πραγματικότητα που δημιούργησε ο Εωσφόρος.
Με αυτό τον τρόπο ο πατέρας και η μητέρα δεν ήταν ποτέ σε
κίνδυνο από το κακό να χρησιμοποιήσει το κακό για να εκπαιδεύσει
τα παιδιά τους. Επέτρεψαν απλά εξέγερση του Λούσιφερ να γίνει
το εργαλείο για να σφυρηλατήσει τέλειο χαρακτήρα στα παιδιά
τους, έχοντας τους εμπειρία το λάθος των πεσόντων αγγέλων, ενώ
ποτέ δεν έχουν αυτό το σφάλμα διατηρείται στην ψυχή τους.
Είναι μια νίκη, να κερδίσει την πραγματικότητα, ακόμη και αν
είναι μελαγχολική στην καλύτερη περίπτωση, όταν αναγνωρίζετε
το βάθος του σκότους που είναι σε όλο αυτό το σύμπαν.
Ο φυσικός Κήπος της Εδέμ και τα γεγονότα που απεικονίζονται
ήταν απλά μια αλληγορία και αλληγορία του τι συνέβη πριν από
τον κόσμο είχε δημιουργηθεί.
Μια αλληγορία που ορίζεται είναι, "ένα εργασία στην οποία οι
χαρακτήρες και τα γεγονότα πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως
εκπροσωπούν άλλα πράγματα και συμβολικά εκφράζοντας μια
βαθύτερη, συχνά πνευματική Ή Ηθική ιστορία. "
Μόλις το παιδί πνεύμα ήρθε εδώ, αποφασίστηκε να επιτρέψει
Εωσφόρος και τους οπαδούς του να γίνει θεματοφύλακες και
φύλακες της δημιουργίας τους και να διατηρήσουν την πραγματική
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τους σπόρους φυλακισμένους στο μυαλό τους μέχρι την ημέρα που
η ψυχή μπορεί να ξυπνήσει.
Μάθαμε από την αρχαία εποχή ότι οι άγγελοι αναγκάστηκαν σε
αυτό το Βασίλειο από αυτό που μας είπαν ήταν ο «πόλεμος στον
ουρανό». Περισσότερα για αυτό το νέο βιβλίο μου που ονομάζεται,
"η κληρονομιά των θεών..."
Στάλθηκαν στους τεχνητούς τρισδιάστατους κόσμους που
δημιούργησαν ο Εωσφόρος και τα τσιράκια του. Αυτό είναι όπου
παίρνουμε το σύνθημα? φτιάχνεις το κρεβάτι σου, πρέπει να
ξαπλώσεις.
Ο Εωσφόρος δημιούργησε τη δική του κατοικία χωρισμένη από
τον πατέρα και τη μητέρα. Οι άγγελοί του που θεωρούνται συχνά
ως κυβερνήτες καθώς επίσης και αλλοδαποί περιαγωγής όλοι γύρω
ως παρατηρητές και ελεγκτές.
Το γεγονός είναι ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας πόλεμοι
στους ουρανούς. Όλα αυτά θα εξηγηθούν στην κληρονομιά των
θεών.
Ως εκ τούτου, ο Εωσφόρος δημιούργησε ένα σύμπαν σε μια
άλλη διάσταση που χωρίστηκε από τον πατέρα και τη μητέρα, έτσι
θα μπορούσε να κυβερνήσει χωρίς παρεμβολές.
Ο δεύτερος πόλεμος ήταν όταν ο Εωσφόρος κατέκτησε τους
δικούς του κόσμους. Αυτό οφειλόταν στην εγγενή εσωτερική
εξέγερση των οπαδών του. Αυτός ήταν ο πόλεμος μεταξύ των θεών,
καθώς και τους καλούς σπόρους που είχαν κολλήσει στη μέση.
Εδώ παίρνουμε την αναλογία που μας έφερε από τις ιστορίες
των πολέμων των άστρων. Αυτό ήταν ένας χαμηλότερος πόλεμος
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σε αυτό το γαλαξιακό Βασίλειο. Και αυτός ο πόλεμος ο Εωσφόρος
κέρδισε και πήρε πίσω τους πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα για
να αποεδραιώσει την εξουσία του.
Ο Εωσφόρος είχε ακόμα πρόσβαση στα ψηλότερα βασίλεια, και
αποφασίστηκε ότι έπρεπε να σταματήσει. ότι τώρα επρόκειτο να
χωριστεί από όλους τους άλλους πραγματικούς αγγέλους, και να
σταλεί στους ψεύτικους κόσμους που δημιούργησε.
Αφού τα παιδιά του πατέρα ήταν σπαρμένα σε αυτόν τον
εικονικό κόσμο μέσω της εξαπάτησης και της πτώσης, ο Εωσφόρος
δεν είχε άλλη επιλογή από το να σπέρνει τα παιδιά του, ή τους
οπαδούς του εδώ επίσης.
Μερικοί πήραν τη μορφή των ανθρώπων, άλλοι πήραν τις
μορφές των αλλοδαπών από άλλους κόσμους, γκρίζα, ερπετά κ. λπ.
από την προέλευσή τους.
Ναι, οι εξωγήινοι είναι αληθινοί!
Ωστόσο, τα ξένα όντα παραμένουν ως επί το πλείστον στο
σκοτάδι, ήταν πολύ προφανές ότι ήταν μοναδικές και όχι αυτού
του κόσμου.
Ορισμένοι ζήτησαν, είναι όλοι οι αλλοδαποί κακό ή του
σκότους; Έχω σκεφτεί αυτό το ερώτημα για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα και η απάντησή μου είναι, όχι.
Ακριβώς όπως η ανθρωπότητα δεν είναι όλα τα κακά και
γεμάτη με κακία, ακόμη και αν όλα έχουν πέσει. Μερικοί
εξακολουθούν να διατηρούν την καλοσύνη του θεϊκού δημιουργού
τους ο πατέρας και η μητέρα.
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Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν εξωγήινοι ότι πριν από τον
τελευταίο πόλεμο στον ουρανό έχουν παραμείνει πιστοί στη θέλησή
τους και να ζήσουν μια εντελώς διαφορετική ζωή από ό, τι ακόμη
και εκείνων του κόσμου. Αλλά δεν είναι αληθινοί άγγελοι, ούτε
είναι αυτοί που λατρεύονται. Είναι απλά μια άλλη δημιουργία που
σχηματίζεται μετά την πτώση που μπορεί να ήταν δισεκατομμύρια
χρόνια στο χρόνο.
Πολλοί από αυτούς υπάρχουν στο 4Th διάσταση και
εξακολουθούν να περιφέρονται στους κόσμους που χαλάζι από.
Οι σκοτεινοί εξωγήινοι κάνουν τη βρώμικη δουλειά τους κάτω
από το εξώφυλλο του σκότους και κρύβονται, και πολλοί από
αυτούς ζουν μέσα στη γη. Αν και κάνουν εμφανίσεις ποτέ τόσο
συχνά, δεν προέρχονται πλέον από άλλους κόσμους έξω από το
ηλιακό μας σύστημα εντός των 3Rd Διάσταση.
Γιατί το κάνεις αυτό; Καλά κρατήστε για να καπέλα σας, δεν
υπάρχει τίποτα πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, είναι όλα ένα
δισδιάστατο αντίγραφο, τίποτα περισσότερο από ένα τεράστιο
Πλανητάριο.
Όλοι οι σκοτεινοί εξωγήινοι υπηρετούν τον κύριο Εωσφόρο ή
τον Σατανά. Δεν είναι εδώ προς όφελος της ανθρωπότητας. είναι
εδώ για να κρατήσουν τους φυλακισμένους της ανθρωπότητας.
Τώρα ένας από τους βασικούς στίχους της Βίβλου που ήταν
σωστή είναι όταν μίλησε για το πώς αυτά τα ξένα δαιμονικά όντα
μπορούν να συναντήσουν ως άγγελοι του φωτός και των
Υπουργών της δικαιοσύνης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την
αλήθεια για να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο ψέμα.
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Και δεν είναι θαύμα που μπορούν να εμφανιστούν ως όντα της
δικαιοσύνης, όταν στην πραγματικότητα είναι γεμάτα με σκοτάδι.
Δυστυχώς, έχουν ξεγελαστούν και εξακολουθούν να κοροϊδεύουμε
πολλούς ανθρώπους σήμερα που πιστεύουν αυτά τα όντα είναι εκεί
για να διαχειριστεί κάποιο είδος της καλοπροαίρετης βοήθειας για
την ανθρωπότητα, όταν στην πραγματικότητα είναι εντελώς
κακόβουλο.
Ο Εωσφόρος μπορεί να παραμείνει κρυμμένος σε κοινή θέα με
το πρόσχημα του φωτός, aka, του ήλιου.
Είναι πεποίθησή μου ότι ο πεσόντας Άγγελος Εωσφόρος ζει
μέσα στον ήλιο στο 4Th διάσταση ως ο Θεός αυτής της πεσμένης
προβολής.
Αυτός μαζί με δώδεκα ηλιακούς θεούς του ανώτατου οπαδούς
του, επίσης, ζουν εκεί ως υπηρέτες του να λατρεία και να τον
υπακούουν μέρα και νύχτα.
Μπορεί ακόμη και να είναι 12 για την ημέρα και 12 για τη
νύχτα, όπως αντιπροσωπεύεται από τους αστερισμούς γύρω από
τον ήλιο.
Στη συνέχεια, κυβερνούν πάνω από τριάντα άρχοντες
τοποθετημένοι στο φεγγάρι, αυτοί είναι οι σεληνιακοί θεοί και
αυτοί έχουν μεγάλες δυνάμεις πάνω από τη γη που εκπροσωπούν
τους αρχικούς 30 μήνες της ημέρας.
Αυτός είναι ο λόγος που ο ήλιος έχει τον κωδικοποιημένο
αριθμό 666. Φυσικός ήλιος μας είναι στην πραγματικότητα η
δημιουργία του Λούσιφερ να δημιουργήσει μια εικονική
πραγματικότητα ή το τεχνητό πνεύμα, όπως ο Χριστός το ονόμασε.
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Ο ήλιος δεν είναι ένα πραγματικό αστέρι... Ο ήλιος είναι στην
πραγματικότητα το σύμβολο του Αντίχριστος. Ο Εωσφόρος είναι
αντίγραφο του Χριστού, αλλά ένας Ψεύτικος Χριστός που μιμείται
τον Χριστό.
Έτσι, ο Αντίχριστος είναι ο αριθμός του ανθρώπου, ή τρεις 6666, η οποία αναφέρεται στην ψευδή Χριστό ή τον ήλιο, ενώ ο
αληθινός Χριστός είναι ο πνευματικός ήλιος, αλλά είναι μέσα στα
παιδιά του πατέρα, όχι εξωτερικά.
Όλα τα εξωτερικά στο Βασίλειο του θανάτου είναι ψεύτικα,
απάτη, προσομοίωση. Ο ήλιος μας, η γη μας, ακόμα και τα
ανθρώπινα σώματά μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια περίτεχνη
ολογραφική φάρσα μαζί με τη μαγεία της ύλης που χρησιμοποιεί
άτομα.
Παρατηρήστε πως ο ψευδής Χριστός εισέβαλε στο εσωτερικό
της Βίβλου επίσης να πάρει τους άλλους να ακολουθήσουν και να
υπακούουν. Θέλει να πιστέψουμε ότι ο Εωσφόρος είναι ο Χριστός.
Αποκάλυψη 22/16 "Εγώ ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να
σας καταθέσει αυτά τα πράγματα στις εκκλησίες. Είμαι η ρίζα και ο
απόγονος του Δαβίδ, και το φωτεινό και το πρωινό αστέρι."
Το όνομα του Λούσιφερ σημαίνει κυριολεκτικά φωτεινό και
πρωινό αστέρι, και παριστάνει τον Ιησού εδώ. Αστέρια
εκπροσωπούν αγγέλους, ο Ιησούς δεν ήταν ποτέ ένας άγγελος.
Ο ήλιος μας είναι πραγματικά ένας ολογραφική προβολέας που
δημιουργεί την ψευδαίσθηση των άστρων, των φεγγαριών και των
πλανητών. Ο ήλιος μας είναι ο ψεύτικος ήλιος ή ο Ψεύτικος
Χριστός που δίνει ένα ψεύτικο φως.
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Αυτό που είμαστε μάρτυρες όταν κοιτάζουμε έξω στο διάστημα
είναι μια ολογραφική ψευδαίσθηση με βάση αυτό που ο Εωσφόρος
ανακάλεσε όταν ήταν μέρος του Βασιλείου του πατέρα.
Αυτή η αναψυχή ή αντίγραφο είναι η ψευδαίσθηση της νύχτας
και της ημέρας, το φως και το σκοτάδι, το καλό και το κακό. Ενώ ο
αληθινός Χριστός είναι πνευματικός ήλιος όλη την ώρα, ποτέ
κανένα σκοτάδι.
Σύμπαν μας είναι ένα αντίγραφο αν και ένα κακό αντίγραφο
του τι ο δημιουργός σχεδιαστεί στο φως. Αλλά το αντίγραφο, όπως
σε όλα τα πράγματα είναι σάπια, διότι δεν είναι πραγματική ή
αιώνια, είναι στην πραγματικότητα το θάνατο.
Αστέρια μας που βλέπουμε με τα μάτια μας, αν και αντίγραφα
του πραγματικού πράγμα στο νυχτερινό ουρανό δεν είναι παρά ένα
τεράστιο ολογραφικό Πλανητάριο που είναι εντελώς ψεύτικο.
Ο ήλιος μας είναι ο προβολέας, και τα μάτια μας είναι ο φακός
καθρεφτών που δημιουργεί την οπτική που έρχεται από μέσα μας
μέσω του εγκεφάλου, όχι έξω από μας.
Συνειδητοποιώ ότι οι περισσότεροι δεν θα το πιστέψουν αυτό,
αλλά πάλι η αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο είναι επαναστατική, απλά
δεν είναι αποδεκτή στη σφαίρα του Λούσιφερ.
Το avatar σώμα είναι μια βιολογική μηχανή μοιάζει με έναν
υπολογιστή, για να αναπαραχθεί η εξαπάτηση της πραγματικότητας,
όταν είναι τεχνητή.
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Ο ήλιος μας δεν δίνει από τη θερμότητα, επομένως, όσο
υψηλότερη ανεβαίνετε στον αέρα ο πιό κρύος παίρνει. Και όταν
στο διάστημα παγώνει.
Ο ήλιος είναι ένας προβολέας που προέρχεται από την 4η
διάσταση και δημιουργεί την ψευδαίσθηση των τρισδιάστατων
κόσμων ύλης και τα μάτια μας είναι ο καθρέφτης που εκπληρώνει
την ολογραφική οπτική.
Η θερμότητα προέρχεται από το πραγματικό ολόγραμμα η ίδια
δεδομένου ότι διαμορφώνει σε μια τεχνητή σφαίρα που
χρησιμοποιεί την ακτινοβολία μέσα σε μια σφαίρα που περιβάλλει
τη γη.
Η ακτινοβολία που προέρχεται από τον προβολέα προέρχεται
από την 4η διάσταση και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κόσμων
που δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον καπνό και τους
καθρέφτες.
Αυτό είναι και πάντα ήταν ο κόσμος του Λούσιφερ και η δική
του δημιουργία. Είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης όπως
τον ξέρουμε. δεν είναι ο δημιουργός του αληθινού Βασιλείου.
Δημιούργησε αυτό το Βασίλειο για να είναι το βασίλειό του για να
εξαπατήσει τους οπαδούς του αιώνια.
Αυτό που ποτέ δεν κατάλαβε ο Εωσφόρος είναι ότι το κακό
πάντα τρέχει την πορεία του και στο τέλος πάντα εξαφανίζεται,
γιατί το κακό τελικά θα καταστραφεί. Το κακό είναι ένας
παραλογισμός στην πραγματικότητα, που σημαίνει απλά, ότι δεν
είναι αληθινό. Ο πατέρας δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει το
κακό ούτε επιτρέπει το κακό στη δημιουργία του? Επομένως, ο
Εωσφόρος έπρεπε να απομακρυνθεί.
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Αυτή η ψευδαίσθηση που δημιουργήθηκε από τον Εωσφόρο
είναι ο λόγος που δημιούργησε αυτούς τους προσομοιωμένους
κόσμους έτσι ώστε το κακό να φαίνεται αληθινό από την εμπειρία,
ακόμα κι αν δεν ήταν αληθινό.
Ο Εωσφόρος έπρεπε να δημιουργήσει ένα προσομοιωμένο
σύμπαν ώστε το κακό να φαίνεται νόμιμο.
Στην αρχή, τα παιδιά του Λούσιφερ αναγκάστηκαν να ζήσουν
στη σφαίρα που δημιούργησε ο Εωσφόρος, και δεν είχαν ποτέ ξανά
πρόσβαση στην αιωνιότητα, ποτέ δεν είχαν πρόσβαση πίσω στο
δέντρο της ζωής.
Ο Εωσφόρος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύστημα που
ήθελε από την αρχή, ένα στρατιωτικό σύστημα κράτους δικαίου.
Στη συνέχεια έθεσε χάρακες αυτού του κόσμου με βάση τους
πιο πιστούς οπαδούς του στην τάξη και την εξουσία, και αυτός και
τα παιδιά του έχουν την απόφαση αυτού του σύμπαντος και αυτό
που συνδέεται με αυτή την προσομοίωση από τότε.
Αυτό είναι όπου τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας έχουν
σταλεί σε πρόδηλη φρούτα. Και αυτό είναι το επόμενο κλειδί.
Η διαφορά μεταξύ των παιδιών του πατέρα και της μητέρας και
του Λούσιφερ και των παιδιών του είναι μερικά από αυτά
επαναστάτησαν ανοικτά με πλήρη γνώση.
Τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας είχαν όλη τη γνώση και
τη μνήμη που αφαιρέθηκαν έτσι δεν θα μπορούσαν να
επαναστατήσουν ανοικτά.
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Ως εκ τούτου, όλες οι πράξεις κατά της θείας γονείς και τις
ψυχές του σπόρου θεωρούνται άγνοια και την αμαρτία της σάρκας,
η οποία είναι το σώμα του θανάτου.
Κάποιοι με ρώτησαν τι γίνεται με την ασυγχώρητη αμαρτία.
Ένας αληθινός σπόρος δεν μπορεί να διαπράξει την ασυγχώρητη
αμαρτία εκτός αν είναι σε πλήρη γνώση όλων των πραγμάτων. Και
ξέρουμε ότι κανείς εδώ δεν έχει αυτή τη γνώση.
Αυτή η αμαρτία διαπράχθηκε από μερικούς από τους αγγέλους
επομένως μπορούν τώρα να τεθούν στην πέτρα και είναι ανίκανοι
να αλλάξουν.
Και κάθε αμαρτία ή παραβίαση του νόμου, είτε πνευματικά είτε
σωματικά, ευθυγραμμίζεται με το σώμα του θανάτου, το οποίο
τελικά θα καταστραφεί και θα επαναρυθμιστεί πίσω στη γη. Ωστόσο,
η ψυχή συνεχίζει και παραμένει.
Δηλώνει ότι το σώμα μπορεί να καταστραφεί, αλλά η ψυχή
μπορεί να σωθεί.
Ήθελα να προσθέσω μια άλλη περιοχή όπου το άχυρο
προστέθηκε στο σιτάρι σε ένα στίχο στη Βίβλο. Διαβάστε αυτό εκ
του σύνεγγυς και να μου πείτε αν μπορείτε να βρείτε το λάθος με
την απλή χρήση των καρπών.
Ματθαίος 10/28-26Έτσι, δεν πρέπει να φοβούνται τους, γιατί
δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο που δεν θα αποκαλυφθούν, ή
κρυμμένα ότι δεν θα γίνει γνωστό.
Αυτό που σου λέω στο σκοτάδι, να μιλάς στο φως της μέρας.
Αυτό που ψιθυρίζεται στο αυτί σας, διακηρύσσουν από τις στέγες.
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Μην φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν
μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Μάλλον, να φοβούνται αυτόν
που μπορεί να καταστρέψει τόσο την ψυχή και το σώμα στην
κόλαση.
Δεν πωλούνται δύο σπουργίτια για μια πένα; Ωστόσο, κανένας
από αυτούς δεν θα πέσει στο έδαφος έξω από τη φροντίδα του
πατέρα σου.
Και ακόμα και οι τρίχες του κεφαλιού σου είναι μετρημένες. So,
μη φοβάστε. αξίζεις περισσότερα από πολλά σπουργίτια.”
Όπως μπορείτε να διαβάσετε αυτό μπορείτε να πείτε πώς το
πνεύμα του πατέρα και της μητέρας είναι ελεήμων και αγαπώντας
και το είδος και τη φροντίδα.
Αλλά
ανακοίνωση
παραπάνω,
όπως
προσπάθησε
να
αποκαλύψει αυτό το ισχυρό αγάπη ο πατέρας και η μητέρα έχει για
τα παιδιά τους, τι είναι εκτός τόπου εδώ στο πλαίσιο;
Αυτό το στίχο είναι εκτός τόπου: "Μην φοβάστε αυτούς που
σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την
ψυχή. (Αυτή είναι η την αλήθεια) Μάλλον, να φοβούνται αυτόν
που μπορεί να καταστρέψει τόσο την ψυχή και το σώμα
στην κόλαση."(αυτό είναι το ψέμα!)
Το αναγνωρίζεις; Εδώ όλο αυτό το θέμα είναι για το έλεος του
πατέρα και της μητέρας, και όμως παρατηρήσετε πώς αυτό το στίχο
παρεμβάλλεται που δείχνει ένα άλλο πνεύμα εδώ που ενώνει μέσα.
Μας λένε να μην φοβόμαστε τον πατέρα και τη μητέρα λόγω
της μεγάλης τους αγάπης που έχουν για μας. Και στη συνέχεια,
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χωρίς σκέψη ή λόγο αυτό το τμήμα του στίχους προστίθεται όπου
μιλά για το φόβο του πατέρα, καθώς και ο φόβος της πηγαίνει στην
κόλαση και να χάσει την ψυχή σας.
Ο Εωσφόρος πάντα προσθέτει τη σύγχυσή του στην σκέψη να
ανακατώσει την αλήθεια και να μας κάνει αβέβαιους για οτιδήποτε.
Αλλά όταν χρησιμοποιείς τους καρπούς του πνεύματος μπορείς να
περάσεις μέσα από αυτές τις παγίδες.
Έτσι, σε πραγματικό πλαίσιο αυτό το στίχο πιθανότατα
διαβάσει, "Μην φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα,
αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Μάλλον, έχουν
πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν που μπορεί να
αποκαταστήσει τόσο σώμα και ψυχή ανά πάσα στιγμή.”
Τώρα δεν αυτό ταιριάζει πιο τέλεια στο πλαίσιο αυτού του
κεφαλαίου;
Οι καρποί που χτίζουμε όλη τη ζωή μετά τη διάρκεια της ζωής
τους έχουν οριστεί αιώνια, αλλά οι πράξεις και οι πράξεις της
αδικίας καθαρίζονται και επιστρέφονται στο έδαφος του θανάτου
όπως σε όλους τους κύκλους, έτσι δεν μπορούν ποτέ να
αποτυπωθούν στην ψυχή.
Πώς το ξέρουμε αυτό, γιατί όταν ξαναγεννηθείς εδώ, δεν
καμία ανάμνηση από προηγούμενες πράξεις ή πράξεις που
διαπράξει πριν; Αρχίζετε πάντα ανανεωμένοι έτσι ώστε έχετε
άφθονη ευκαιρία να δημιουργήσετε το χαρακτήρα από
επιλογή που γίνεται.

έχεις
έχεις
κάθε
κάθε

Μας έστειλαν στα νερά της λήθης. αυτά τα ύδατα είναι το
ανθρώπινο σώμα που έχει το δικό του μηχανισμό της τεχνητής
ζωής.
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Έχει τις αισθήσεις του, τον εγκέφαλο, και ακόμη και την
τεχνητή συνειδητοποίηση, έτσι ώστε κάποιος μπορεί να αρχίσει
ξανά για να δημιουργήσει τα φρούτα και να μην επιβραδυνθεί από
τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα.
Αυτό που προσπαθώ να αναμετάδοσης είναι ότι δεν υπάρχει
πιθανότητα τελικής αποτυχίας. Όπως και στον Αδάμ, όλοι
πεθαίνουν, όπως και στο Χριστό "όλα" θα πρέπει να γίνει ζωντανός.
Δεν είναι μέρος, δεν είναι μερικά, δεν είναι μερικά, αλλά όλα
τα αληθινά σπόρους!
Ωστόσο, όλοι με τη δική τους σειρά!
Κάθε ένα αναπτύσσεται με το δικό τους ρυθμό και την τάξη,
δεν υπάρχει ένα καθορισμένο χρόνο για όλους, όλα αναπτύσσονται
με βάση τις ικανότητές τους, και τις επιλογές.
Κάθε διάρκεια ζωής είναι μια εικονική προσομοίωση για τη
δοκιμή και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Είναι να επιτευχθεί
για να επιτρέψει τις σκοτεινές δυνάμεις του Λούσιφερ, μαζί με
πολικό-απέναντι από τον Σατανά του να ενεργήσει ως εργαλείο
σφυρηλάτησης για να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το κακό
που δεν είναι μέρος του πατέρα και της μητέρας του Βασιλείου.
Και είναι ότι είναι απλά μια προσομοίωση τίποτα δεν μπορούμε
να γίνει ποτέ μέρος του πραγματικού χαρακτήρα και το σχεδιασμό
μας, αν είναι κακό, μόνο αν είναι καλό. Το κακό είναι
αποθηκευμένο στο σώμα το αγαθό αποθηκεύεται στο πνεύμα
ψυχής.
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Το καλό είναι το μόνο που μπορεί να αποκατασταθεί πίσω στην
αιώνια ζωή? το κακό είναι πάντα καθαριστεί με τη διάλυση του
σώματος.
Αυτό είναι που ο Εωσφόρος δεν έχει καταλάβει ποτέ. Πιστεύει
πραγματικά ότι είναι σε μια μάχη για την ανατροπή του πατέρα και
της μητέρας κλέβοντας τα παιδιά τους και κερδίζοντας τις ψυχές
τους, και όμως τα μόνα παιδιά που θα ανατρέψει ποτέ του είναι οι
ίδιοι οπαδοί.
Θυμηθείτε, ο Εωσφόρος επαναστάτησε γνωρίζοντας πολύ καλά
στο πλήρες άθροισμα της Σοφίας τι έκανε, τα παιδιά του πατέρα και
της μητέρας δεν έχουν καν μια μικρή ποσότητα της γνώσης του
ποιοι είναι ή όταν επαναστάτησαν, η οποία δημιούργησε την πτώση
τους στην πρώτη θέση.
Το μόνο που γνωρίζει και κατανοεί η ανθρωπότητα είναι αυτό
που προέρχεται από αυτή την προσομοίωση του θανάτου, εκτός αν
ξυπνούν.
Η αμαρτία είναι ως επί το πλείστον αδυναμία της σάρκας, η
οποία είναι το σώμα του θανάτου. Θα περιγράψει αυτό ακόμη
περισσότερο για την προηγμένη μαθητής στο βιβλίο τέσσερα αυτής
της σειράς.
Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τώρα ούτε έχει ποτέ τα παιδιά
του πατέρα και της μητέρας. Είναι μια μηχανή και δεν μπορεί να
κληθεί για να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε αιώνια λειτουργία.
Φίλοι μου, αυτή η πεποίθηση ότι είμαστε κριθεί και θα χάσει
ενδεχομένως την αιώνια ζωή μας και μπορούμε να απομακρυνθεί
από την οικογένεια ήταν όλα δημιουργήθηκαν από τον
Εωσφόρο/Σατανά.
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Αυτή ήταν η επιθυμία του σε όλο το μήκος, αυτή ήταν η ιδέα
του από την αρχή, δεν γνωρίζουν ότι ήταν να χρησιμοποιηθεί για
να δημιουργήσει την τελειότητα? νόμιζε ότι θα μπορούσε να μας
καταστρέψει. Η υπέρτατη σοφία του επέλυσε γιατί ποτέ δεν
καταλάβαινε τον αληθινό χαρακτήρα.
Ο λόγος που οι άγγελοι θα μπορούσαν να αποτύχουν ήταν
επειδή οι γονείς θέλησαν να παραγάγουν τα αυτογνωσία όντα που
είχαν την απόλυτη ελεύθερη επιλογή. Ωστόσο, κατά μήκος του
τρόπου ή μέσω της διαδικασίας που ήθελαν τα παιδιά τους να
συμμετάσχουν από αυτή την Αγγελική πτώση για να τους διδάξει,
και σε χρόνο χρήση Σοφία για την οικοδόμηση χαρακτήρα, έτσι
ώστε να γνωρίζουν αιώνια ποτέ να επαναλάβει αυτό το λάθος και
να τελειοποιηθεί.
Οι άγγελοι έγιναν οι μονάδες προόδου για να αποφασίσουν
εάν ήταν ακόμα και δυνατό να πέσουν μακριά, δεδομένης της
ελεύθερης επιλογής, επειδή εάν ήταν, κατόπιν ο πατέρας και η
μητέρα θα χρησιμοποιούσαν αυτό για να ενισχύσουν την αλλαγή
στα παιδιά τους και όμως πάντα επιτρέποντας σε τους την
ελεύθερη επιλογή στη διαδικασία , αλλά ποτέ δεν τους επιτρέπει να
αποτύχει.
Το πρόβλημα ήταν ότι όλες οι γραφές που ασχολήθηκε με την
κρίση, και την καταδίκη και να πετιέται μακριά και πετάχτηκε στη
φωτιά ήταν όλα παρεξηγημένος.
Ήταν οι πεσμένοι άγγελοι που κρίθηκαν και κρίθηκαν, όχι τα
αληθινά παιδιά. Ήταν οι πεσμένοι άγγελοι που απέτυχαν όχι τα
αληθινά παιδιά. Αλλά αυτοί οι ίδιοι άγγελοι προσπάθησαν να
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περάσουν τη μοίρα τους εις τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας
και δεν είναι δυνατόν.
Τα αληθινά παιδιά κοιμούνται μέχρι
διαδικασία και τότε θα αρχίσουν να ξυπνούν.

να

εκπληρωθεί

η

Φίλοι μου, αν είστε μέρος του δέντρου της ζωής, δεν μπορείτε
να αποτύχετε, είναι αδύνατο. Αν είστε το παιδί του καλού και του
κακού που ήδη αποτύχει πολύ πριν καταδικάστηκαν σε αυτή τη γη,
γιατί επαναστάτησε με πλήρη επίγνωση του τι κάνατε, όλα λόγω
της ζήλιας, υπερηφάνεια και θυμό και τώρα περιμένουν την κρίση
τους.
Τώρα μόνο εικασίες μπορεί να αποκαλύψει ότι ακόμη και
ορισμένοι από τους πεσόντες αγγέλους θα είναι σε θέση να
αποκατασταθεί μετά το σχέδιο για να φανερώσει τα παιδιά έχει
ολοκληρωθεί.
Για τον πατέρα και τη μητέρα είναι πάντα εύσπλαχνος.
Ερχόμαστε τώρα στη συγκομιδή του κύκλου των κύκλων?
Πολλοί θα πρέπει να ληφθούν στον αχυρώνα και ποτέ δεν πρέπει
να δοκιμάσουν το θάνατο και πάλι.
Άλλοι θα πρέπει να επιστρέφουν κάτω και να συνεχίσει μέχρι
να έχουν παραχθεί τα φρούτα που απαιτούνται. Η μόνη διαφορά
είναι η συγκομιδή συμβαίνει μόνο στο τέλος των ημερών, ωστόσο
μπορεί κανείς να σπάσει ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, είναι απλά πιο
δύσκολο λόγω των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και της έλλειψης
γνώσεων.
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Αυτός είναι ο χρόνος να γίνει ελεύθερος, εάν κάποιος δεν
γίνεται ελεύθερος από αυτόν τον κόσμο, πρέπει να αρχίσει πάλι
στην αρχή της εποχής φύτευσης.
Είναι καιρός τώρα, ότι αν όλα είναι δυνατόν να αφυπνίσει,
επειδή οι σπόροι των νεκρών αυτοί αποδεικνύονται από τους
καρπούς τους τι φυτό που πραγματικά βασιλεύει από, και αρχίζουν
να βγαίνουν από την ξυλουργική παντού αποδεικνύοντας τους
καρπούς τους είναι άκυρα.
Και σύντομα θα είναι συνδυασμένη και καίγονται, όπως είναι η
διαδικασία, αλλά δεν θέλετε να είναι εκεί μαζί τους. Ειδάλλως οι
κύκλοι πρέπει να ανανεωθούν πάλι από την αρχή μέχρι το τέλος.
Διαβάστε τα βιβλία μυθοπλασίας μου που ονομάζεται, "το
χρονικό βρόχο χρονικά."
Είναι κατά τη συγκομιδή, όπου το μεγαλύτερο δυναμικό είναι
εκεί για να απελευθερωθεί από αυτόν τον κόσμο της δουλείας και
να εισέλθουν πίσω στη ζωή. Μόλις αποτύχει στη συγκομιδή, το
σημείο πρόσβασης είναι πολύ δύσκολο μέχρι την επόμενη
συγκομιδή, ή πολλές περισσότερες ζωές. Έτσι, δεν πρέπει να μείνει
πίσω...
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CΚεφάλαιο (20)-η Ολογραφική Εβδομάδα
δημιουργίας!
Τα ακόλουθα ήταν γραμμένο στο βιβλίο μου που ονομάζεται, το χρονικό βρόχο χρονικά,
εδώ είναι ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο.

Στην αρχή οι θεοί δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη. Η γη
ήταν χωρίς μορφή και κινήθηκε στο κενό, το σκοτάδι ήταν στο
πρόσωπο του βυθού, και το πνεύμα του Θεού (οι προγραμματιστές)
αιωρούνται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Στη συνέχεια, ο
Θεός είπε, «ας υπάρχει φως»? και υπήρχε φως.
Αυτό που μόλις διαβάσετε είναι ένα προ-ολογραφικό κόσμο
πριν από το 3Rd διαστάσεων ουρανούς και της γης τέθηκε σε
ύπαρξη. Αυτό είναι όταν δεν υπήρχε τίποτα, και ποιο είναι το
πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να δημιουργήσετε ένα
ολόγραμμα, θα πρέπει να έχετε μια φωτεινή πηγή, έτσι, «Ας
υπάρχει φως.”
Έπρεπε να υπάρχει μια φωτεινή πηγή για την προβολή του εν
λόγω αντικειμένου, τα οποία ήταν ο ουρανός και η γη για να
μπορέσει να γίνει, και στη συνέχεια απομακρύνεται από το κενό.
Ξαφνικά, οι θεοί μόλις έγιναν σπασίκλες υπολογιστών.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο καθένας
αναλαμβάνει το φως εδώ είναι ο ήλιος. Είναι το φως του προ-ήλιου.
Είναι το φως της συσκευής προβολής πριν καν γίνει μάρτυρας ο
ήλιος. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω.
Η πηγή του φωτός βγαίνει από τον αόρατο κόσμο ή 4Th
διάσταση, ή από τον αόρατο κόσμο πριν από τη δημιουργία υλικού,
δηλαδή 3Rd Διάσταση. Αυτό ήταν το αρχικό φως που έπρεπε να
χρησιμοποιείται για την προβολή 3Rd διαστάσεων σφαίρα.
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Έπρεπε να υπάρχει μια πηγή που προέρχεται από μια άλλη
διάσταση για να δημιουργήσει το αρχικό βήμα για αυτό το
ολόγραμμα. Πριν από αυτό είχε γίνει, το αρχικό ουρανούς και της
γης ήταν μόνο φωτογραφίες, εικόνες, ίσως ακόμη και εικόνες
κίνησης, αλλά ήταν στο κενό, δηλαδή. Υψηλότερη διαστάσεων,
αόρατο κόσμοs πέρα από το χρόνο και το διάστημα. Κανείς δεν θα
μπορούσε να τους θαυμάσει ακόμα σε αυτό το Βασίλειο? ήταν
ακόμα στο στάδιο της παραγωγής.
Για παράδειγμα, πάρτε μια εικόνα με μια φωτογραφική μηχανή.
Η εικόνα που τραβήχτηκε είναι αυτή τη στιγμή στο κενό, επειδή
δεν μπορεί να δει, είναι μέσα στην κάμερα. Μόλις αφαιρέσετε την
ταινία, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε την εικόνα που
βρισκόταν στο κενό.
Είναι προφανές ότι το σύμπαν μας είναι ένα αντίγραφο του
κάτι που υπάρχει σε καθαρή μορφή ενέργειας, ωστόσο αυτό που
είμαστε μάρτυρες είναι απλά μια προβολή, με διαδραστικές αρχές
ολογραφικό.
Τώρα Μείνε μαζί μου, μια πηγή εσωτερικού φωτός έπρεπε να
δημιουργηθεί για να ξεκινήσει η ακολουθία προβολής. Στη
συνέχεια, η ιδέα του χώρου σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο ουρανός και η
γη θα μπορούσε να προβληθεί σε αυτό, όπως μια πράσινη οθόνη
που πολλοί κινηματογραφιστές χρήση.
Κατά συνέπεια οι 2Nd και 3Rd η μέρα είχε να κάνει με το
στερέωμα των ουρανών και των νερών. Νερό κάνει ένα μεγάλο
εργαλείο προβληματισμού? Έτσι, το νερό ήταν το εργαλείο για τον
προβληματισμό, αλλά δεν ήταν πραγματικά νερό ανά πω, ήταν Μια
μορφή ενεργειακών κυμάτων που εμφανίζονταιEd Όπως Κυματισμό
τρεχούμενο νερό.
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Βασικά, Αυτό που ήταν αυτό είναι, τα ενεργειακά κύματα που
προβάλλονται στην «πράσινη οθόνη», που ονομάζεται Space-time,
η οποία στη συνέχεια έγινε το στερέωμα των ουρανών.
Τώρα τι ακριβώς είναι το στερέωμα;
Ένα στερέωμα στο βασικό ορισμό του είναι μια μεγάλη
επιφάνεια που τοποθετείται ως μια έκταση του τι μπορούμε να
αποκαλέσουμε χώρο. Sκάτι Was που ορίζεται ως επίπεδη ή
στρογγυλή επιφάνεια αντανάκλασης στο 360 ˚ σε όλες τις
κατευθύνσεις για να απεικονίσετε μια φωτεινή εικόνα πηγής.
Σε αυτή την περίπτωση, παρομοιάζεται προς το να είναι μέσα
σε μια μπάλα, και όλες οι in-sides της μπάλας είναι το στερέωμα
των ουρανών.
Μπορεί να το ονομάσουμε στην οθόνη τύπου a Movie. Ορισμός
σχεδιαστές για ταινίες Δημιουργία εικόνων και τοποθετήστε τα σε
μια πράσινη οθόνη, ώστε να μπορούν να προβάλλει οτιδήποτε
κατόπιν είναι δίνοντάς της την εμφάνιση ενός Τρισδιάστατο Σφαίρα
χωρίς ποτέ να δει την πραγματική πράσινη οθόνη.
Τώρα που υπάρχει ένα θεμέλιο για την προβολή, που
ονομάζεται στερέωμα, συμπεριλαμβανομένου ενός, (ας υπάρχει-)
πηγή φωτός από μέσα, να προβάλλει Αυτό το τεράστιο πράσινη
οθόνη καμβά, δηλαδή το διάστημα- Ως τα ύδατα of το στερέωμα,
Όπου Αυτών Προβλέπεται Αντικείμενα τοποθετούνται κατόπιν.
Τότε τΟι επόμενες δύο ημέρες έπρεπε να δημιουργήσουν μια
πηγή για την αντανάκλαση στον πράσινο καμβά οθόνης για να
προβάλει OUr η γη και όλοι οι πλανήτες και οι εξωτερικοί φορείς
στο ηλιακό σύστημα ως ολογραφική κορνίζες.
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Αυτό είναι όπου η προβολή της γης ξεκίνησε για πρώτη φορά
και ο θόλος δημιουργήθηκε ονομάζεται η ατμόσφαιρα, και οι
σπόροι όλων των φυτών φυτεύτηκαν και μεγάλωσε. Αυτή είναι η
εικόνα σας κινείται στο στάδιο της παραγωγής πριν από την
προβολή.
Υμείςτίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να να προβληθούν
ακόμα από την πηγή προβολής, ήταν μόνο το στάδιο σχεδιασμού
για την πράσινη οθόνη. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό, γιατί
χωρίς τον ήλιο τίποτα δεν μπορεί να αυξηθεί, δεν φυτά θα
αποφέρει κανένα μέτρο της ανάπτυξης; Η γη θα ήταν ακόμα άγονη.
Γιατί? Επειδή χρειάζεται την πηγή προβολής για να εμφανιστεί αυτό
που δεν είναι ακόμα εκεί.
So, όλη η αύξηση και η απόδοση του σπόρου πριν από τους
που εμφανίζονται ήταν όλες προ-πράσινες παραγωγές οθόνης,
σημαίνοντας ήταν η πηγή που χρησιμοποιήθηκε για να προβάλει
από, αλλά δεν εήταν ακόμα προβαλλόμενος.
Δεν ήταν μέχρι το 4Th ημέρα που θα μπορούσε να αποκαλύψει
τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια ως ολογραφική προβολές.
Αλλά πρόσεξε, γιατί να βάλεις τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια
μαζί. Τι γίνεται με τα πολλά τροχιακά σώματα στο ηλιακό μας
σύστημα; Πώς το φεγγάρι κατατάσσεται πάνω από μεγάλους
πλανήτες όπως ο Δίας;
Όπως έχουμε ήδη μάθει το φεγγάρι χρησιμοποιείται για έναν
ειδικό σκοπό για τον έλεγχο των λειτουργιών της γης. Ως εκ
τούτου, παίρνει την ίδια κακή φήμη ή χρέωσης, όπως κάνει ο ήλιος.
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Υπάρχει μια δυαδικότητα σε αυτούς τους πρώτους στίχους
όταν μίλησε για τη γη που έχει δημιουργηθεί και στη συνέχεια πήγε
στο κενό. Αυτό που συνέβη ήταν, πριν από τους πολέμους στο
τοπικό σύμπαν μας έλαβε χώρα. Η γη ήταν κάπου αλλού στο
ολογραφικό Βασίλειο. Αλλά λόγω των πολέμων και της βίας ήταν
νοκ άουτ από την τροχιά του, όπως έχουμε μάθει και στη συνέχεια
ότι ήταν Αποκατασταθεί.
Το ολόγραμμα έπρεπε να αλλάξει για να δημιουργήσει ξανά τη
γη σε άλλο μέρος. Έτσι, πήγε πίσω στο κενό, που σημαίνει ότι πήγε
πίσω στο στάδιο της παραγωγής. Γη δεν μετακινούνται σε ένα άλλο
μέρος του ηλιακού συστήματος ήταν απλά απομακρυνθεί από την
προβολή και την εκ νέου τοποθετείται μέσω της νέας προβολής,
εκεί που είναι τώρα.
Αυτό είναι κατανοητό όταν είπε, γη έγινε χωρίς μορφή και
μετακόμισε στο κενό. Αυτό είναι ένα δεύτερο περιστατικό. Οι λέξεις,
έγιναν χωρίς μορφή, αποκαλύπτει ότι είχε ήδη δημιουργηθεί και
στη συνέχεια κάτι τραγικό συνέβη. Και τότε ήταν αναδημιουργηθεί
και αυτό είναι όπου μας έφερε μέχρι το σημείο στο χρόνο, όταν
όλα τα πράγματα έχουν αποκατασταθεί.
Και στη συνέχεια το 5Th ημέρα της θάλασσας και της γης και τα
πλάσματα των πτηνών μπορεί τώρα να έρθει σε προβολή, επειδή
το ολόγραμμα είναι τώρα εργασίας. Πριν από τον πραγματικό ήλιο
τοποθετήθηκε στον ουρανό όλα υπήρχε είναι μια πράσινη οθόνη
καμβά ονομάζεται το στερέωμα."
Έτσι, όλη η δημιουργία δεν έρχεται εξωτερικά προέρχεται από
την εσωτερική επίγνωση που προβάλλεται μέσα από το βιολογικό
μηχανογραφημένο εγκέφαλο.
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"Κρατήσου για ένα δευτερόλεπτο, αν το φως είναι εσωτερικό
τότε πώς μπορεί ο ήλιος να είναι ο προβολέας;"
Tο εσωτερικός φωτισμός όπως είναι ενεργοποιημένος, θα
προβάλλει επίσης ως πηγή εξωτερικά. Οι άνθρωποι θα πρέπει να
ενσωματωθούν στο σύστημα ως avatar προγράμματα ως
καθρέφτες, ώστε να μπορούν να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα
του φωτός μέσα από αυτά, τα οποία όταν προβάλλονται θα το δείτε
ως τον ήλιο εξωτερικά. Αλλά είναι το φως του ήλιου που λάμπει
εσωτερικά που βλέπει τώρα εξωτερικά μέσω Teh Προβολή μέσα
από τα μάτια.
So, στις 6Th ημέρα ένα πρόγραμμα υπολογιστή έγινε για να
επωφεληθούν από όλη αυτή τη δημιουργία. Λεγόταν "ο άνθρωπος".
Τώρα ο καθρέφτης μέσα στα μάτια ήταν τώρα που αυτά τα
πράγματα θα μπορούσε να βιώσει έτσι φαίνεται ότι ήταν εξωτερική.
Tο καθρέφτης η ίδια ή τα μάτια δεν πρέπει να εξετάσουμε το
πηγή προβολής, δηλαδή ήλιος. Αν και η πηγή και η προβολή
συναντηθούν? ο καθρέφτης έχει καταστραφεί, και πουφ όλα
εξαφανίζονται. Αυτό σημαίνει να μην κοιτάς τον ήλιο.
Και τα 7Th ημέρα αποκάλυψε όλα, Saturnalia ή ημέρα του
Σαββάτου ήταν η λατρεία της Σελήνης ως diabolis ή επίσης
γνωστός ως Σατανάς. Και το φεγγάρι ονομαζόταν πάντα ο Θεός,
αμαρτία από το παρελθόν. Και τι είναι πραγματικά αμαρτία;
Διαδραστικό δίκτυο προσομοίωσης!
Η τεχνητή πραγματικότητα!
Τα πάντα στο ηλιακό σύστημα είναι μια τρισδιάστατη
ολογραφική προβολή που γίνεται ορατή από τα μάτια. Πέρα από το
ηλιακό σύστημα, γίνεται μια δισδιάστατη οθόνη όπως μια οθόνη
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κινηματογράφων. Δεν είναι διαφορετικό από το να είσαι σε ένα 360
˚ Πλανητάριο βλέποντας μια ταινία.
Ως εκ τούτου, ο ήλιος είναι ένα ολογραφικό προβολέα
δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της ύλης στο διάστημα, όπως ο
ουρανός και η γη, μέσω της πράσινης οθόνης πρότυπα.
Το ανθρώπινο σώμα είναι μέρος του προγράμματος όπως
επίσης είναι ένα ολόγραμμα έτσι μπορεί να αλληλεπιδράσει μέσα σε
αυτό το παράξενο ολογραφικό.
Ό, τι είναι μέσα στο ηλιακό μας σύστημα είναι μια ολογραφική
απεικόνιση του τι πεσμένοι άγγελοι θέλουν να δούμε και να
πιστέψουμε, αυτούς που δημιούργησαν όλη την επιχείρηση.
Αν επιχειρήσετε να ταξιδέψετε μέσα από ολόκληρο το ηλιακό
σύστημα, θα έρθετε στην άκρη του. aND απλά χτυπήσει ένα
διάδρομο ή τοίχο, και θα είναι σε θέση να προχωρήσουμε. Στην
πραγματικότητα θα χτυπήσει το κενό, όπου η τρισδιάστατη
προβολή τελειώνει και τα δύο διαστάσεων αρχίζει. Θα τρέξει στην
πράσινη οθόνη.
Και αυτή είναι η ιστορία του ολογραφικό ήλιου προβολέα.
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Κεφάλαιο (21)-η συγκομιδή του σιταριού!
Έχουμε έρθει στο σημείο όπου η συγκομιδή αρχίζει. Ο κόσμος
στον οποίο ζούμε δεν είναι ο κόσμος μας, ωστόσο, ο κόσμος
χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τις ψυχές σε πνεύματα της
δόξας.
Ο κόσμος θα συνεχίσει καθώς κινείται πίσω στον κύκλο όπου
όλοι οι κύκλοι αρχίζουν, η εποχή φύτευσης. Έχω μιλήσει συχνά για
το μόχθο στο πλαίσιο που συμβαίνει στο τέλος του τελικού
κύκλους και τους λόγους που αυτά τα πράγματα πρέπει να
πραγματοποιηθούν.
Ο κόσμος μας τώρα έχει αναληφθεί πλήρως από τα ζιζάνια. Τα
παιδιά των πεσόντων τώρα ελέγχουν αυτόν τον κόσμο και τα
πάντα σε αυτό. Το σιτάρι είναι θαμμένο και μόλις και μετά βίας
μπορεί κανείς να εντοπίσει τον αληθινό σπόρο ανάμεσα στα ζιζάνια.
Αυτό είναι τι συμβαίνει όταν τα ζιζάνια μπορούν να αυξηθούν
unchecked, παίρνουν πέρα από ολόκληρο τον κήπο.
Όπως εξήγησα την παραβολή της Συκιάς ως αλληγορία, πώς
τα φύλλα αντιπροσωπεύουν τα παιδιά του Σατανά/Εωσφόρος και
τα σύκα κρυμμένα πίσω από τα φύλλα είναι τα παιδιά του πατέρα
και της μητέρας.
Ως εκ τούτου, μια εκκαθάριση πρέπει να συμβεί, αλλά πώς
αυτή η εκκαθάριση εργασίας; Πώς μπορεί ο κόσμος να συνεχιστεί
αν υπάρχει κάθαρση της φωτιάς;
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Το πρόγραμμα προσομοίωσης είναι ένα πρόγραμμα, απλά
συνεχίζει να τρέχει και να λειτουργεί σαν το φημισμένο λαγουδάκι.
Μιλάμε για έναν κόσμο που καταρρέει, και τα παγκόσμια γεγονότα.
Ωστόσο, αυτός ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος. Αυτό ένα πρόγραμμα, αν
και έχει σχεδιαστεί για να εξαπατήσει, η αλήθεια είναι, τελικά το
κακό θα αποτύχει. Δεν μπορεί να διατηρηθεί.
Σε κάθε εποχή, κάθε κύκλος, τα κακά έθνη πάντα έπεσαν και
τα καλύτερα έθνη αυξήθηκαν. Μπορεί να το ονομάσουμε "Τύπος",
να ανεβαίνει από τις στάχτες σαν το φημισμένο πουλί του Φοίνικα.
Προσπαθήστε να τυλίξετε το μυαλό σας γύρω από το
πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί τόσο για το καλό και το
κακό να καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο. Αυτό επιτρέπεται να μας
δώσει επιλογές.
Όταν κάνουμε τις σωστές επιλογές, προστίθεται στον
χαρακτήρα των καρπών μας, όταν κάνουμε τις λανθασμένες
επιλογές, αφαιρείται από μας και καθαρίζεται και πρέπει να ζήσουμε
για να επιλέξουμε μια άλλη ημέρα.
Αν η επιλογή δεν είναι εκεί τότε το πρόγραμμα θα πάψει να
λειτουργεί σωστά. Και αυτό είναι το κλειδί που έσωσα μέχρι τέλους.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν δημιούργησε το πρόγραμμα ή αυτόν
τον κόσμο, αλλά είχαν ένα χέρι για το πώς αυτό το πρόγραμμα
επρόκειτο να λειτουργήσει.
Υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που οι κακοί πρέπει να
ακολουθήσουν, και αυτοί οι νόμοι είναι αμετάβλητοι. Και μέρος
των νόμων που ρυθμίζουν αυτό το πρόγραμμα είναι, καλό και το
κακό πρέπει να επιτραπεί να παραμείνουν μαζί για να επιτρέψουν
τις επιλογές.
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Ο δεύτερος νόμος είναι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να
αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις απαιτήσεις αυτού του κόσμου, ώστε
να μπορούν να έχουν μια επιλογή στο θέμα. Ως εκ τούτου, η
σκοτεινή πλευρά άρχοντες σκιά πάντα να μας πει εκ των προτέρων
τι πρόκειται να συμβεί αν είστε βλέποντας αρκετά κοντά.
Το πρόβλημα είναι, ότι το μίγμα με το ψέμα για να βεβαιωθείτε
ότι ένα είναι συγκεχυμένη. Η επιλογή σας είναι ακόμα εκεί, αλλά
λόγω της σύγχυσης πολλές συχνά κάνουν τις λανθασμένες
επιλογές.
Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβετε, όταν
κάνουμε επιλογές για να ακολουθήσει τη σκοτεινή πλευρά,
αρχίζουμε να χάνουν την κατανόηση του τι είναι σωστό ή λάθος.
Είναι σαν μια ρύθμιση του καρκίνου και επιτίθεται σε όλα τα
καλά κύτταρα του σώματος. Μόλις καταστραφούν τα καλά κύτταρα,
το ένα κολλάται έπειτα σε ένα σχέδιο της λήψης των λανθασμένων
επιλογών.
Αυτό βασίζεται στο νόμο της ορμής. Όταν κάνουμε το καλό, τα
καλά πράγματα ακολουθούν. Όταν κάνουμε κακά πράγματα τότε
το κακό αρχίζει να προσκολλώνται σε μας, και περαιτέρω κακό
προστίθεται.
Όταν παίρνουμε από το σωστό δρόμο συχνά η μόνη ευκαιρία
που έχουμε είναι ένα μαζικό καθαρισμό, αν ο καρκίνος είναι ότι
ενσωματώνονται στα κύτταρά μας, θα πάρει μια κάθαρση της
πυρκαγιάς για να καταστρέψει το σώμα, αλλά να σώσει την ψυχή.
Ι Κορινθίους 5/5 "Για να παραδώσει ένα τέτοιο εις τον Σατανά
για την καταστροφή της σάρκας που το πνεύμα μπορεί να σωθεί...”
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Αυτό που είμαστε μάρτυρες εδώ είναι η κάθαρση και κάθαρση
που απαιτείται για να σώσει την ψυχή, ενώ η σάρκα έχει
καταστραφεί. Προφανώς, αυτό δεν είναι το βέλτιστο επίπεδο
συνειδητοποίησης θα ήταν πολύ καλύτερο εάν η ψυχή θα άρχιζε τη
μεταμόρφωση τους.
Μερικές φορές παίρνει δραστικές αλλαγές στη ζωή, και άλλες
φορές χρειάζεται απλά να μετατοπίσει την επίγνωση κάποιου
μακριά από αυτό που τους σέρνει στη ροή του σκότους. Αλλά με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μόλις μπούμε στη συγκομιδή όλοι θα
απαντήσουμε για το καλό ή το κακό που έχει διαπραχθεί.
Αυτό είναι το πώς πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, είναι ένας
καρκίνος. Το κακό είναι αρρώστια του σώματος και του νου.
Ευτυχώς, όπως και όλες οι ασθένειες του καρκίνου μπορεί είτε να
επουλωθεί τώρα, ή το σώμα μπορεί να καταστραφεί έτσι η ψυχή
μπορεί να είναι απαλλαγμένη από την ασθένεια.
Ο κόσμος σήμερα είναι να καθοδηγείται κυρίως από το σκοτάδι,
και δυστυχώς, αν δεν βλέπετε αυτό, τότε αυτό το ίδιο καρκίνο είναι
ήδη εισβολή σώμα και το μυαλό σας.
Αυτός ο κόσμος δεν είναι σε αρμονία και ισορροπία, στην
πραγματικότητα είναι τόσο εκτός ισορροπίας που κάτι δραστικό
πρόκειται να συμβεί.
Τι συμβαίνει όταν η γη είναι εκτός ισορροπίας; Συχνά τρομερά
και τραγικά γεγονότα όπως σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι, και
πλημμύρες συμβαίνουν ότι επαναφέρετε το πρόγραμμα.
Αναρωτιέμαι αν το είχες σκεφτεί ποτέ έτσι. Αυτά τα τραγικά
και ανησυχητικά γεγονότα επαναρυθμίζουν απλά το πρόγραμμα
πίσω όπου πρέπει να είναι. Είναι βασικά ονομάζεται Do-Over.
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Πολλοί έχουν μιλήσει για μια εποχή όπου ένα μέρος που
ονομάζεται, Atlantis υπήρχε και άλλα παράξενα άγνωστα κόσμους.
Ναι, πράγματι υπήρχαν, και υπάρχουν μεγάλες πόλεις που
βρίσκονται κάτω από το σημερινό ωκεανό κάτω από το ρεύμα από
αυτές τις μεγάλες θάλασσες για να αποδείξει υπήρχε κάποτε
ακμάζουσα κοινότητες.
Αυτές οι πόλεις είναι θαμμένες, αυτά τα εδάφη χάνονται και
ως επί το πλείστον ξεχασμένα. Μέρη όπως Λεμουρία, που ήταν
συνήθως στον Ειρηνικό καθώς επίσης και μέρος της Ανταρκτικής.
Μέρη όπως ο Τρόι και Phoenicia. Μακριά χαμένα εδάφη που κάποτε
υπήρχαν που δεν υπάρχουν πλέον.
Τι συνέβη σε αυτά τα αρχαία εδάφη;
Κάποτε υπήρχαν στην αρχή της εποχής φύτευσης, στην αρχή
των ηλικιών. Έχουν φύγει τώρα αφήνοντας μόνο μικρές πινακίδες
και μνήμες μέσω αριστερά πάνω από τεχνουργήματα, έχασε από
τις αλλαγές του πλανήτη.
Αυτά ήταν κάποτε μεγάλα έθνη που κατέλαβαν αυτόν τον
πλανήτη, αλλά τώρα υποβιβαστεί ως επαναφέρει.
Αυτό συμβαίνει όταν το παρελθόν επαναφέρει συνέβη και το
πρόγραμμα άλλαξε. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια
πέθαναν και υπέστησαν μια μαζική κάθαρση. Βλέπουμε αυτό όλη
την ώρα στον κόσμο μας, αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνουν ότι είναι
ένα πρόγραμμα που επαναρυθμίζεται.
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Δεν υπάρχει τίποτα νέο κάτω από τον ήλιο, είναι όλα τα ίδια
γεγονότα που έχουν συμβεί πριν και συνεχίζουν να συμβαίνουν
σχεδόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάθε ηλικία.
Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι το πρόγραμμα είναι
σαν ένα αρχείο των γεγονότων. Μόλις έρχεται στο τέλος των
ηλικιών έπειτα σταματά, επανατυλίγεται, και αρχίζει πάλι.
Ice ηλικίες, φρικτά καιρικά φαινόμενα, όπως κυκλώνες,
ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, τσουνάμι, όλα τα συμβάντα reset.
Ακόμη και μαζικές ασθένειες όπως οι πληγές χρησιμοποιούνται για
να επαναφέρετε το πρόγραμμα όταν είναι εντελώς εκτός
ισορροπίας.
Τώρα που χορηγούνται τις περισσότερες φορές είναι
εντοπισμένες έτσι δεν το βλέπουμε όλα σε ένα χρόνο, πολλοί
αγνοούν τη σοβαρότητα και την αλήθεια του όλα.
Ωστόσο, υπάρχουν φορές που αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν
με τέτοιο μαζικό τρόπο, ο πλανήτης κυριολεκτικά μετατοπίζεται
στον άξονά του και οι Πολωνοί αντίστροφη.
Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε κατάσταση άρνησης,
ενεργά
υποκύψει
στο
κακό
αυτού
του
κόσμου,
δεν
συνειδητοποιούν καν ότι μαγνητικό πόλους μας έχουν ήδη αλλάξει.
Μπαίνουμε στην επαναφορά ακολουθούμενη από την εκκαθάριση
μάζας.
Θυμάμαι όταν το MT St. Helen έχει ανατείλει πίσω πολλά
χρόνια μετά. Αυτή η περιοχή στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, είναι
μια από τις πιο παρθένες περιοχές γεμάτες με ομορφιά πέρα από
κάθε φυσιολογική περιγραφή.
292 | Σ ε λ ί δ α

Η απαγορευμένη γνώση
Σε μια τρομερή στιγμή στο χρόνο, η γη γύρω από αυτή την
τρομερή ομορφιά μετατράπηκε σε τοστ. Όλα πέθαναν. Οι
άνθρωποι, τα δέντρα και ακόμη και η γη ήταν εκκαθαριστεί.
Είναι ένα πιο κοινό γεγονός. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο ανά
πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Τώρα οι περισσότεροι
άνθρωποι που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές της εκκαθάρισης, θα
συλλάβει από αυτό ως το τέλος, το φινάλε. Η απόλυτη και
ολοκληρωτική Περιγραφή της κολάσεως παρομοιάζεται με
προφητικά γεγονότα που απεικονίζονται στη Βίβλο.
Και όμως δεν είναι ότι πολλά χρόνια αργότερα, ότι η περιοχή
έχει επιστρέψει και να γίνει ένα από τα πιο όμορφα εδάφη στον
πλανήτη και πάλι.
Δεν τελείωσε στην πύρινη κόλαση του. Δεν ήταν το τέλος,
αλλά απλά μια νέα αρχή. Επειδή το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για
την επαναφορά και αναδόμηση σε διαστήματα.
Οι φίλοι μου η γη δεν πρόκειται να τελειώσει όπως θα
μπορούσαμε να αντιληφθούμε, ως το τέλος όλων των πραγμάτων,
αλλά το γήινο πρόγραμμα πρόκειται να επαναρυθμιστεί. Ο κόσμος
θα συνεχιστεί για όσο χρόνο χρειαστεί για να αλλάξουν τα παιδιά
του σιταριού.
Οι ουρανοί και η γη δεν θα περάσουν εντελώς, μέχρι όλες οι
ψυχές να επανιδρυθεί με τον πατέρα και τη μητέρα τους. Ωστόσο,
όλα έχουν εισέλθει σε μια επαναφορά.
Αυτό είναι το νόημα αυτού που ο Χριστός δίδαξε πολύ καιρό
πριν στο Matthew 5/18 "Γιατί αληθώς σου λέω, μέχρι να περάσει ο
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ουρανός και η γη, Δεν ένα ή ένα ελάχιστο μόριο δεν θα περάσει
από το νόμο, μέχρι να εκπληρωθούν όλα.”
Και ποιος είναι ο νόμος, είναι ο νόμος του θανάτου που
δημιουργήθηκε από αυτό το πεσμένο σύμπαν; Το πρόγραμμα θα
συνεχιστεί μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Και ποια είναι η εκπλήρωση;
Όπως και στον Αδάμ, όλοι πεθαίνουν, όπως και στο Χριστό
όλοι θα μου γίνει ζωντανός.
Το πρόβλημα με το χρόνο που ζούμε τώρα, είναι ότι υπάρχει
περισσότερο σκοτάδι τότε το φως, περισσότερο κακό παρά καλό,
και όταν αυτό ακολουθεί το σύστημα είναι εκτός ισορροπίας.
Και ακριβώς όπως ο πλανήτης μαζί με το καιρικό σύστημα και
η ίδια η φύση, μια εκκαθάριση θα εμφανιστεί μέσω της
επαναρύθμισης του προγράμματος.
Ωστόσο, αυτή η επαναφορά είναι δραματικά διαφορετική από
ό, τι μας έχουν πει για από την αρχαία λαϊκές παραδόσεις. Πριν από
πολύ καιρό ο κόσμος καλύφθηκε σε μια πλημμύρα, μια παγκόσμια
πλημμύρα όπου οι περισσότεροι όλοι χάθηκαν.
Αυτό συμβαίνει όταν μια ηλικία εισέρχεται στο επόμενο. Ο
Εωσφόρος αποφάσισε ότι αφού κατακλύσει αυτή τη γη κάτω από
το νερό, υποσχέθηκε ότι δεν θα επέτρεπε ποτέ να ξανασυμβεί αυτό.
Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί ποτέ ξανά από το νερό, και στη
συνέχεια άφησε ένα σημάδι ανάλογα? ονομάζεται ουράνιο τόξο.
Δεν έκανε καμία χάρη σε κανέναν. Αυτό που τον εξόργισε
ήταν ότι το πρόγραμμά του έπαιρνε πολύ καιρό και είχε χαθεί
πολύς έλεγχος. Κάθε ηλικία διαρκεί για περίπου 2160 χρόνια, για
ένα μεγάλο σύνολο 25.920 ετών.
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Κάθε φορά που ο κόσμος θα αφήσει Ιχθείς και στη συνέχεια
εισάγετε Υδροχόος, ήταν πλημμυρισμένο και στη συνέχεια
επανεκκίνηση. Αποφάσισε να μην επιτρέψει αυτό να συμβεί με
αυτόν τον τρόπο και πάλι. Στη συνέχεια έφερε σε ένα changer
παιχνίδι.
Η απόφαση έγινε για να τερματίσει το πρόγραμμα και να
αρχίσει και πάλι όχι σε αυτό που ονομάζουμε το μέλλον, αλλά αυτό
που ονομάζουμε το παρελθόν. Ο κόσμος αντί να κινείται προς τα
εμπρός για να ξεκινήσει ξανά από την αρχή μέσω Υδροχόος, αντ '
αυτού πήγε προς τα πίσω, επιστρέφοντας στο Ιχθείς και πάλι.
Αυτός ο συγγραφέας πιστεύει ότι ο κόσμος μας δεν κινείται σε
ένα 25.920-χρόνο βρόχο πια, ότι άλλαξε σε λίγο πάνω από 1000
χρόνια. Είμαστε σε βρόχο σε μια αέναη Βασίλειο που έχει συσταθεί
από τον Εωσφόρο που διαρκεί για περίπου 1000 χρόνια και στη
συνέχεια ξεκινά από την αρχή.
Αυτή είναι η θεωρία μου και έχει κάποια τεκμηριωμένα
στοιχεία για να το υποστηρίξει, αλλά αυτό το βιβλίο δεν είναι για
αυτό το μάθημα τώρα.
Ακόμα και ο Σόλομον καταλάβαινε τον χρόνο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ,
Εκκλησιαστής 1/9-11 "Αυτό που ήταν, είναι αυτό που θα γίνει. και
αυτό που γίνεται είναι αυτό που πρέπει να γίνει: και δεν υπάρχει
κανένα νέο πράγμα κάτω από τον ήλιο.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να ειπωθεί, βλέπεις, αυτό είναι
καινούριο; Έχει ήδη συμβεί τις παλιές ημέρες, η οποία ήταν πριν
από εμάς.
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Δεν υπάρχει ανάμνηση προηγούμενων πραγμάτων. ούτε θα
υπάρχει ανάμνηση των πραγμάτων που θα έρθουν με αυτούς που
θα έρθουν μετά.”
Solomon μας έλεγε ότι είμαστε κολλημένοι μέσα σε ένα
πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που αποκαλύπτει τα πάντα στο
παρελθόν και το μέλλον είναι μια επανάληψη των ίδιων βασικών
πραγμάτων. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να πουν,
περιμένετε, αυτό είναι νέο, κοιτάξτε την τεχνολογία μας, και να
δούμε τη διαφορά των ανθρώπων σήμερα, είπε, συγγνώμη που
όλα συνέβησαν πριν.
Λέει ότι κανείς δεν θα θυμάται το παρελθόν, αυτό είναι επειδή
όλη η μνήμη αφαιρέθηκε από εμάς. Δεν θυμόμαστε ότι υπήρχε
ακόμη και πίσω στους παλιούς χρόνους.
Πηγαίνει επίσης για να πει, κανείς δεν θα θυμάται το μέλλον...
Για άλλη μια φορά, οι μνήμες αφαιρούνται, αλλά είναι απόδειξη ότι
έχουμε επίσης ζήσει στο μέλλον και εμείς απλά δεν θυμόμαστε,
εκτός από μικροσκοπικά θραύσματα και bits και κομμάτια της
μνήμης, η οποία επιστρέφει ονομάζεται, ξαναζήσει vu.
Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ο χρόνος συγκομιδής
είναι η μεγαλύτερη γιορτή όλων. Είναι η εποχή που περισσότερο
από το σιτάρι, τα αληθινά παιδιά θα αλλάξουν πίσω στη δόξα τους
που καθιερώνεται από τα πολλά φρούτα που έχτισαν κατά τη
διάρκεια των πολλών ζωών τους.
Αυτά θα αλλάξουν σε ριπή οφθαλμού. Οι ψυχές τους απλά θα
πάψουν να υπάρχουν σε αυτό το Βασίλειο πια. Ωστόσο, πολλοί δεν
θα αλλάξουν, να θυμάστε από την αρχή είπα ότι ο δρόμος για την
αιώνια ζωή, μόνο λίγοι το βρίσκουν και η πλειοψηφία εισέρχονται
καταστροφή.
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Αυτό δεν σημαίνει, ότι αυτά μένουν πίσω θα καταστραφούν
πνευματικά, απλά θα περάσουν από την επαναφορά.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι περισσότερες ψυχές
καλό και κακό βρείτε το δρόμο τους στον κόσμο πριν από τη
συγκομιδή, αυτός είναι ο λόγος, έχουμε προς τα πάνω σε
8.000.000.000 άτομα εδώ αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως, μια
μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς είναι απόγονος του Σατανά. Η
αληθινή παιδιά έχουν εκ νέου ενσαρκώνεται κατά τη διάρκεια
αυτής της τελικής ηλικίας, διότι η ψυχή ξέρει το δυναμικό είναι
μαζική, ακόμη και αν το μυαλό του σώματος δεν είναι ενήμεροι.
Ωστόσο, η καταστροφική είναι επίσης μαζική, και είναι μια
στιγμή για τις ψυχές που πρέπει να δοκιμαστεί. Αυτή η δίκη είναι
από τη φωτιά, όταν οι ουρανοί και η γη θα καεί με μια πλημμύρα
της θερμότητας τήξης. Όλοι οι ουρανοί και η γη θα καταναλωθούν.
Τίποτα δεν θα μείνει.
Και στη συνέχεια, σε μια ριπή οφθαλμού, ο κόσμος θα υπάρξει
και πάλι αν και πίσω στο χρόνο, όπου οι ψυχές που παραμένουν θα
περάσουν από τη διαδικασία και πάλι.
Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου το κακό και η κακία θα
καταναλώσουν τον κόσμο. Και πρέπει να αφαιρεθεί και στη
συνέχεια να αποκατασταθεί και πάλι.
Αυτός είναι ο μόνος λόγος που ο πατέρας και η μητέρα
επιτρέπουν αυτό το πρόγραμμα να υπάρχει, επειδή είναι για τα
παιδιά της συγκομιδής, η απαγορευμένη γνώση.
Ο κόσμος μας έρχεται στο τέλος του, πρόκειται να περάσει από
μια εποχή μεγάλου πόνου, αλλά δεν θα επιτραπεί να διαρκέσει
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πολύ. Ο κόσμος θα αλλάξει μπροστά στα μάτια μας, και ένας νέος
κόσμος θα βγει μυστηριωδώς από τις στάχτες του παλιού κόσμου.
Παρατηρήστε τι ο Peter είχε να πει, 2 Peter 3:10 "Αλλά η
ημέρα του Κυρίου θα έρθει ως κλέφτης στη νύχτα? στην οποία οι
ουρανοί θα περάσει μακριά με ένα μεγάλο θόρυβο, και τα στοιχεία
θα λιώσει με θερμή θερμότητα, η γη, επίσης, και τα έργα που είναι
εκεί θα πρέπει να καεί.”
Αυτό είναι το μόχθο κάτω από τη συγκομιδή έχει ολοκληρωθεί.
Αλλά δεν είναι το τέλος, είναι μόνο η επαναφορά εγκατασταθεί για
να αρχίσει και πάλι.
Η συγκομιδή δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά μια νέα
αρχή, και τότε ο κόσμος θα ακολουθήσει την αρχαία πορεία της και
να περάσουν από τους κύκλους της ζωής και του θανάτου μέχρι να
γίνει.
Αυτοί που είναι έτοιμοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να
εγκαταλείψουν αυτό το Βασίλειο και να εισέλθουν στη δόξα τους.
Εκείνοι που δεν είναι ακόμα έτοιμοι πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι να καθαριστούν μέσω της κάθαρσης, όπου θα
αρχίσουν και πάλι στο νέο κύκλο.
Θυμηθείτε αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν, διότι αυτό το
Βασίλειο δεν είναι πραγματική, είναι μια εικονική προσομοίωση
πραγματικότητα και είμαστε προγραμματισμένοι στο εσωτερικό του
συστήματος.
Είτε έτσι είτε αλλιώς ο κόσμος πρόκειται να αλλάξει και ο
ουρανός και η γη θα επανέλθει πίσω στο χρόνο, και η ζωή μετά τον
καθαρισμό θα είναι πολύ περισσότερο προς το καλό από το κακό,
όπως είναι πάντα, αλλά τελικά το κακό θα επιστρέψει, και ο κόσμος
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θα ακολουθήσει την ίδια πορεία που έχει Don e πολλές φορές πριν,
μέχρι την επόμενη συγκομιδή και τον καθαρισμό.
Είσαι έτοιμο?
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Κεφάλαιο (22) – Η απαγορευμένη γνώση
αποκαλύφθηκε!
Αυτό το έργο έχει εξελιχθεί σε πολλές ζωές των εμπειριών.
Έχω προσπαθήσει να συμπυκνώσει αυτή την πρόγνωση σε ένα
σύντομο εύκολο να καταλάβει αποκάλυψη που είναι τόσο απλό ένα
παιδί θα μπορούσε να καταλάβει.
Αυτό το βιβλίο από μόνο του δεν είναι η απάντηση σε όλες τις
ερωτήσεις σας. Είναι εντούτοις το κλειδί στον κώδικα που θα
ξεκλειδώσει όλα που θελήσατε πάντα να ξέρετε.
Γιατί ο ζυγός μου είναι εύκολος, και το βάρος μου είναι
ελαφρύ, και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει όπως αποκάλυψε ο
Χριστός.
Καθώς συνεχίζετε να διαβάζετε αυτό το περιεχόμενο
επανειλημμένα, κάτι πρόκειται να αλλάξει μέσα σας. Το πραγματικό
μυστικό θα επιστρέψει εις σας, και αρχίζουν να εμφανίζονται σαν
να προέρχονται από τη μέση ενός σύννεφου που καλύπτει.
Ένας σπόρος του φωτός θα λάμψει εις την εξωτερική
επίγνωση σας, από την έδρα της ψυχής σας. Ξεκινώντας τη
διαδικασία της αφύπνισης "εσείς" από τον ύπνο του θανάτου.
Θα αρχίσετε να αισθάνεστε το κουκούλι της κάλυψής σας
χαλαρώσει τη δουλεία του και τον έλεγχο της σημερινής
ευαισθητοποίησης σας σε ριπή οφθαλμού? και τότε ένα φως θα
αρχίσει να ξετυλίγεται μέσα σου καθώς ο μετασχηματισμός σου
ξεκινά
όπου
ο
θάνατος
αντικαθίσταται
από
τη
ζωή,
αποκαλύπτοντας την αληθινή θεϊκή σύνδεσή σου.
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Είστε έτοιμος να συνειδητοποιήσουν την απαγορευμένη γνώση
παρουσίασε αποκαλύπτει τα καλά νέα είναι...
"είμαι" το κρυμμένο "Σπόρος" το παιδί του θείου πατέρα και
της μητέρας, περιμένοντας υπομονετικά για τη συγκομιδή, η οποία
πρόκειται να συμβεί και πάλι σε αυτή την τελική γενιά, Σίλα!
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Αποποίηση
Σας ενημερώνουμε:
Αυτή η σειρά βιβλίων είναι για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο.
Όλα αυτά είναι μια φιλοσοφική, Θεολογική, και μεταφυσική άποψη
που παρουσιάζονται με ειλικρινή τρόπο για να δημιουργήσουν
διορατικότητα και σκέψη.
Καμία επαγγελματική συμβουλή δεν δίνεται ποτέ. Αυτή η
εργασία ασχολείται με μια μυριάδα των θεμάτων για να διαφωτίσει
και να ενημερώσει τον αναγνώστη, και μπορεί να έχει μια
ενθαρρυντική επίδραση σε εκείνους που πιάνουν τα κλειδιά του
κώδικα.
Ο συγγραφέας συγκεντρώνει δεν ακολουθεί ούτε είναι αυτός
που αρχίζει οποιαδήποτε οργάνωση. Απλά μεταχωρεί ένα μήνυμα
ελπίδας που θάφτηκε βαθιά στο παρελθόν.
Η επιθυμία του να μοιραστεί αυτό με τον κόσμο ήταν να
αποκαλύψει ότι η αληθινή μυστικιστική διδασκαλίες του Χριστού?
ήταν ένα από καλά νέα. Αντιπροσωπεύει ότι ζούμε σε έναν κόσμο
που είναι φαινομενικά αποσυνδεμένος, αλλά στην πραγματικότητα,
όλοι εκείνοι που είναι του αληθινού σπόρου συνδέονται πάρα πολύ
με την πηγή ζωής τους και πάντα ήταν; αλλά το ξέχασα.
Ο συντάκτης δεν έχει καμία επιθυμία να καταστρέψει την
πίστη ή την εμπιστοσύνη σας σε οποιου δήποτε είναι ότι επιλέγετε
να έχετε την ελπίδα μέσα. Ωστόσο, είναι η επιθυμία του ότι όλοι
αρχίζουν να χρησιμοποιούν το λόγο, και να συνειδητοποιήσουν τα
πολλά πράγματα, όπως έχουμε διδάξει δεν είναι αυτό που
πραγματικά επιθυμούν, αλλά αυτό που κάποιος άλλος έχει
επιβληθεί σε μας.
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Απλά κοιτάξτε τον κόσμο και ρωτήστε τον εαυτό σας, ποιος
είναι αυτός που πραγματικά πιστεύετε ότι ελέγχει αυτό το
πρόγραμμα; Είναι καλοπροαίρετη ή κακόβουλη;
Η απάντησή σας είναι η αρχή του κλειδιού για να ραγίσει το
καθολικό κώδικα!
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