הידע האסורה
סירות

לאבי ולאמי ,ולכל אחיי ואחיותיי ,אתם יודעים מי אתם!
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ילדי הקציר
העבר :אודות המחבר
 ,מאז שהייתי ילד צעיר .ידעתי שיש משהו לא בסדר בעולם מה שרוב הילדים לקחו
כמובנים מאליהם ומקובל . ,הרגשתי שהוביל אותם לדרך הלא נכונה  .אני לא יכול
להסביר את זה פשוט ידעתי שעמוק בתוך .העולם לא היה הגיוני
ככל שהזמן עבר קדימה ,התחלתי לפתח תחושה נעלה יותר על דברים המתבוננים עמוק
לתוך הגיון מסוים ותיאוריות שגרמו לי להבין שהיו חלקים חסרים לתשבץ זה מגליתיים.
להיות גדל בכנסייה נוצרית קפדנית כמעט  30שנה ,הייתי מחובר לדוגמה הפנימית עבור
כמעט מחצית מחיי ,ושם הפכתי ידע על  ,Byblosספר ספרים ,קרא התנ ך.
במשך השנים התחלתי להבין ,למרות שלקחנו את התנ ך כמכשיר התקשורת הבלעדי
מאלוהים ,התחלתי לעלות על השחר ,שהיה מידע מועבר על כך שלא הסתדר היטב בתוך
החישוב הרוחני הפנימי שלי.
אבל כשאני מנסה לחלוק את הרגשות האלה  ,שהטרידו אותי עם אחרים ,הם תמיד נפגשו
עם התנגדות חיצונית.
נראה שכאשר זה מגיע לחיים נאמר לנו לפקפק בהכל ,אבל כשזה הגיע לתנ ך הורו לנו
לפקפק בדבר .למרות שהיו תבניות שידעתי שנכשלו במבחן קמוס של אמת ברוח,
המשכתי בתוך הכנסייה שלי עד שלא יכולתי להתפשר יותר.
 ,משהו לא בסדר ,ידעתי שזה לא בסדר .אבל אף אחד לא רצה להתעמק בזה כולם פחדו
לפקפק בתנ ך .ובאמונות הקשורות שלנו
התחלתי ללמוד שרוב האנשים חזרו על מה שהם שמעו או נלמדו; מעטים באמת לקח את
הזמן כדי לקרוא כל מילה של התנ ך ולאחר מכן ללמוד את זה ברמות עומק להוכיח
לעצמם משהו נבזי שהתקיים בתוך המילה הכתובה.
רבים היו צריכים גם את רוב התנ ך הסביר להם שוב ושוב כאילו החומר לא melding
בתוך המוח כראוי .הסיבה לכך היא שהתוכן לא הגדיר נכון בתודעה התת.
כאשר בסופו של דבר הפרתי את השליטה ,וזה בדיוק מה שהם היו ,אז ביליתי את עשר
השנים הבאות בסריקת התנ ך עמוק יותר מכפי שעשיתי אי פעם לפני.
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הידע האסורה
עשיתי את זה כדי לאמת את האמיתות שלה ולא לאתגר אותה .עם זאת ,מה שגיליתי הפך
לקוץ שלי בבשר ,כביכול.
למדתי כמה יוונית ועברית כמיטב יכולתי בזמן שניסיתי להבין את התוכן המקורי של
כתבי הקודש.
לאחר מכן התחלתי ללמוד לצד המסתורין המקראי באמצעות השיטה הופשטת והטבעית
כיישום נוסף.
הכל התבהר לי בזמן שהימים הלכו קדימה .כי היה משהו חסר או הוסיף בעצב לתוך התנ
ך כפי שהוא  pertainedלהודעה שלו.
מה שבזבזנו את החיים שלנו באמונה היה הדבר המוחלט של אלוהים ,התחיל לעלות על
דעתי שהאדם של ישוע מלמד משהו לגמרי שונה ממה שלימדו רוב האנשים.
אז התחלתי להבין שישוע מקודד את האמת במסתורין ,העובדה שהוא היה צריך לעשות
זאת בדרך זו הוכיחה כי לא כל מה שקיבלנו היה מדויק.
לאחר הידע של חכמת הנסתר ,אשר פשוט אומר ,הבנת משהו חסוי או סודי; עזר לי מאוד
לחשוף את האלמנט המיסטי במילים של ישו .לאחר מכן ,החלו המחקרים שלי לפתור את
התעלומה ,ואז התחלתי לפצח לאט את הקוד שמעטים היו מודעים לו.
אולם ,מה שהיה מזעזע אותי הוא שזה לא היה כל כך מוזר ומסתורי .העובדה הייתה ,שכל
מה שהתחלתי ללמוד ,בנוגע לתעלומות ,כבר נחשפו אליי ,כשהייתי ילד.
כל המחקר הזה ,כל הזמן מחקר והתעמק עמוק יותר ויותר הובילו אותי בחזרה למקום
שבו הייתי רק ילד.
חשבתי וואו; זה כל כך פשוט? למה זה לא הובן התחלתי להבין שיש נטייה זו להאמין
שהאמת קשה מדי לאדם הממוצע להבין ,לכן רבים האמינו כי הם זקוקים לכנסייה ולסוג
כומר כדי לחנך אותם .לא שאני אומר שזה לא בסדר ,אבל מגיע זמן לאחר שאחד כבר
מניקה שהם חייבים להיות נגמל.
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לא ידעתי באותו זמן שאכן היה קוד ,ומפתחות ניתנו לפיצוח התעלומה המדהימה הזאת?
אולם ,מעולם לא עלה עלי עד מאוחר יותר שהמפתחות לפצח את הקוד כבר היו מוטבעים
בתוך מוחו של ילד.
כך אמר ישוע בעצמו ,אלא אם כן אתה הופך להיות כמו ילד קטן; אי אפשר להיכנס.
לממלכת האב
מילים מוזרות אלה ,כי רבים השליכו הצידה היו חושפים את הסוד הגדול ביותר של כל,
כי יש חלק של האנושות כי הם ילדים בפועל של האב ,ואינם משרתים או איכרים .אנחנו
הילדים השמימיים .האמיתיים של האב והאמא זו הייתה ההודעה .שאבדה ונקברה מזמן
התגלות זו חשפה כי התשובות לחיים ומעבר היו מקודד בתוך כל אחד מאיתנו ,אבל היה
כוח נוסף של השפעה שהיה דויה המפתח לגרום לילדים האמיתיים לעקוב אחר קוד אחר,
אחד שנקרא התנ ך והאל של העולם הזה  ,שדרש פולחן וצייתנות קפדנית.
אלוהים זה ניסה לגנוב את הילדים בפועל שהיו יורשים לממלכה גדולה הרחק האב והאם,
ובמקום זאת להפוך אותם עבדים לממלכה ועולם אחר ,אחד שלא היה האב והאם ,אחד
שהפך אותם משרת קשירה לפולחן ולהשתחוות לפני שליט מתחזה ,מזעם ,קנאי,
כאלוהים ולא אב ואמא או כל סוג של הורה.
וכך ,התחלתי להבין מה קרה ,שהאמת אינה כתובה על אבן ,או על נייר ,היא כותבת על
נשמותינו .ורק הנפש הילדותית יכולה להבין את הפשטות של מה שהאמת באמת ,אם הם
ממשיכים לפתוח את דעתם אליו ,על ידי אמון ואמונה כמו ילד קטן .ואז ורק אז ,אחד
יכול להפריד את המוץ מהחיטה ולהתחיל את התהליך כלפי גורלם האמיתי.
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הידע האסורה
תחילתו
הייתי צעיר מאוד כאשר נתקלתי במיסתורין שהיה כה חזק ודינמי שחשבתי שזה הטבע
השני .שנים חלפו לפני שהבנתי שלא הרבה .הבינו את האמת המדהימה הזאת
עכשיו כמה  50שנים לאחר מכן אני מביט לאחור ומבין מה הבנתי כל כך הרבה לפני
עשורים כי זה היה פשוט הבנה ילדותית הביא על ידי אמון.
אף על פי שבקושי מישהו בעולם הזה הבין תגלית מדהימה זו ,לא בגלל שהם לא
משכילים או שהם לא מבריקים מספיק כדי להבין את זה .זה היה בגלל שזה היה פשוט
מדי לקבל . .ואז הבנתי למה
הבנה זו הוסרה בכוונה מהאנושות תחת הגלימה של משהו אלוהי ורוחני .ובמקומו,
החיבור הפנימי הזה הוסר ולאחר מכן  supplantedעל ידי משהו שנקרא ' אלוהים '
בתבנית תאיסטית.
דתות וחברות סודיות החלו להעביר את האמת של הבורא בתוך כוח חיצוני או ישות
שקיימת מחוץ לנו ,לקראת אלוהים לא אישי ,מי שאנחנו לא מחוברים אליו.
לא הבנת את זה ,אני גלוי לגמרי בחשיפת המסר האבוד הזה בכך שהפשטות של האמת
השתנתה לאניגמה ,על ידי הסוואה של הקשר הפנימי שלנו לאבינו ולאמא ,והחבאתי
אותה תחת הרעלה של אלוהים מנותק.
חלקם אולי לא אוהבים את מה שאני עומד לחשוף .יש כאלה שחשב עמוקות .על מה
שאני הולך ללמד אתה רוצה להתווכח ,אתה רוצה להילחם ואתה רוצה לעזאזל את
השליח ,פשוט כי מעולם לא הבנת את האמת הזאת ,אשר אפילו ישו חשף ,אבל רוב דחו.
אל תרגיש לבד ,הייתי אומר רק אחוז קטן של אנשים באמת מבין את המסר הזה ,כי
הרמאות היא גדולה .אנחנו מדברים רק על אחוז קטן של אנשים על הכוכב הזה כי הוא
באמת מודע הודעה זו מוסתרת בצורתו העמוקה ביותר.
וזה לא אומר שהם מיוחדים יותר מאחרים ,זה פשוט אומר שהם למדו לגשת לסוד אבוד
כי היה  ferretedלפני זמן רב על ידי הרוח אנטיכריסט.
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עכשיו רבים מעבר לאחוזים הקטנים האלה נמצאים בקצה של שבירת הדרך ,חלקם אפילו
ירגישו שהם כבר הבינו את זה .אולם ,לפני שאסיים ,חלק יבינו את גודל המגבלה בתוך
החשיבה שלך ,וכיצד העולם הזה שוטה לחלוטין על ידי שקר מוטה שהועבר לאורך זמן.
לא משנה מה אתה חושב כשאתה מתקדם ,אני מבקש ממך לקרוא כל מילה ,אל תעצור
ותאפשר לכעס או קנאה להיכנס לליבך .אם אתה יכול להישאר בכביש ולקרוא עד המילה
האחרונה של כל סדרת גן הסוד האלוהי ,אז החיים שלך ישתנו ,לנצח!
אני מבין שהנושא הזה לא יכול להיות למען כולם ,אני רק כותב לילדיו האמיתיים של
האב ,ואף אחד אחר.
לפני שאפשר להבין מה התגלה בעולם שלנו אתה חייב לחזור לפני הזמן עצמו כדי לדמיין
מה הוסר ונגנב מן המודעות שלך ,והיכן ההונאה הגדולה החלה.
הידע החשוב ביותר שאנו צריכים לתפוס הם תעלומות חבויות שקבורות תחת האשליה
של השקר.
אז כן ,אני אדבר על רעיונות דתיים ,רעיונות רוחניים ורעיונות מדעיים כדי לעזור לך
להבין כיצד הרמאות מתבטאת ונשמרה.
עם זאת ,אנא קרא את הסדרה כולה אשר כוללת כעת את המורשת האסורה של האלים
ואפילו את דברי הזמן לולאה .לאלה שברגע זה הם מאמינים שהם יכולים לעבור דרך
כתבים אלה ,או אפילו לקפוץ לסוף ועדיין להאמין שהם יבינו את המסר ,לא נכון שוב.
זהו מסע ,ואחד חייב ללכת בדרך מתחילתו ועד סופו .ואז תוכלו להרים את הרמזים
לאורך הדרך ,עד שהוא מתחיל להתמוטט מתוכך.
הגיע הזמן להבין שמה שאני אחלוק כבר מקודד בתוכך .לעולם לא תזדקק לבורר,
למתווך ,או להיכנס בין הגישה לגילוי האישי הזה .אתה פשוט תלמד לזהות משהו עמוק
מאוד פנימי בתוכך ,באמצעות מפתח פענוח פשוט הנקרא חמלה.
המסע התחיל...s
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פרק ( ?) 1מי אני ולמה אנחנו כאן
אל הרומיים " 12/2ולא להיות מעודכן לעולם הזה :אבל אתה הפך על ידי חידוש
מוחך ,כי אתה יכול להוכיח מה [הוא] זה טוב ,ומקובל ,ומושלם ,רצון האב”.
המילה היוונית לשינוי היאmetamorphoō :
אנגלית מטמורפוזה ,שהיא ההשתנות אתחול מחודש.
מבזק חדשות החיים שלך לעולם לא יהיו אותו הדבר-
על פי תפיסת כתבי הקודש ,רק מעטים ייכנסו לחיים ,הרוב לא ייגשו לדרך האמיתית.
הדבר הוביל למלחמות דתיות ,ולעימותים עם האמת ,שהוא טוב יותר ,שהוא צדיק יותר,
שהוא הכנסייה הנכונה ,וכו '.
כפי שנלמד ,יש סיבה לכך שהשיגעון הזה נראה מדוע רק מעטים מצליחים בסופו של דבר
להצליח ,וברגע שאתה מזהה את המסע ואת הגבולות האינסופיים שלו ,אז אתה תדע את
הסיכום של החידה המדהימה הזאת.
מתיו  ." 7/12-13היכנסו דרך השער הצר השער והרחבה הם הדרך המובילה להשמדה,
ורבים נכנסים דרכו .אבל קטן הוא השער ומצמצם ,את הדרך שמובילה לחיים  .ורק כמה
מוצאים את זה”
הפסוק לעיל אינו מוביל לאדם בעל ביטחון או אמונה בתוכנית מעל-כל ,שנראית מדכא
ביותר.
כאשר אחד מתחיל להרהר ההודעה כי הוא בוהה להם בפנים ,אין הרבה תקווה ,זה נראה
חסר ערך אפילו לנסות.
אם רוב האנשים של העולם הם נעים לכיוון השמדה ורק מעטים למצוא חיים נצחיים ,אז
זה תוכנית המשחק נראה כמו מטרה אבודה לפני שהוא אי פעם מתחיל.
דוגמה; מתאגרף שמעולם לא אימן ולאחר מכן נכנס לזירה בפעם הראשונה נגד ותיק
מתובל .קרב זה לא הולך להימשך זמן רב לפני חוסר הניסיון של המתחיל הוא התמוטט
במהירות.
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זהו קרב אבוד ,אין מעט סיכוי כי המתאגרף הזה הולך לצאת ללא פגע ,וסביר להניח שהם
יאבדו לחלוטין.
אפשר לומר שזהו מקרה של איבוד מועמדים ,והמשך האירוע הזה יופיע כשיגעון .עם
זאת ,לקרב הבא ,אפשר להתאמן ולהיות מודעים טכניקות מסוימות ולפני זמן רב הם
עשויים אפילו לשלוט כמה מהם.
אז ,זה נכון ,להיכנס לקרב לא מוכן זה קרב אבוד ,ויגרום תבוסה שלך .עם זאת ,עם הזמן
והאימון אחד יכול אז לשלוט על הקרב ולהיות מנצח.
כך ,אפשר לומר ,רבים מטיילים בדרך זו ומובסים ,אבל רק מעטים מנצחים .זו תחילתה
של המפתח .לתעלומה הראשונה
התעלומה מגלה כי להיות מובס לא אומר את הסוף זה רק ההתחלה של האימון בסופו של
דבר לנצח את הפרס.
הרעיון מאחורי התוכנית הרוחנית הזאת לא נראה לאפשר הצלחה רבה ,אולם להיפך ,אם
אחד רק מציג את זה כאירוע חד-פעמי ,אז לתקן את זה הוא כישלון תהומי מוחלט .עם
זאת ,אם מישהו נתן הזדמנויות מרובות להצליח ,אז עם הזמן כל הדברים מתאפשרים
בסופו של דבר לשלוט בקרב.
חבריי ,המסר היה מקודד במיסתורין ,המפתחות ניתנו כדי לפענח את הקוד ,כי בכל
הדברים יש תהליך ,ולמרות שרבים לא להעריך את הפלא של זה בשל חוסר הבנה ,המסר
המקודד האמיתי הוא אחד של תקווה.
וזה המסר מאחורי הספר הזה ,שיש תקווה ,יש אפשרות ,ויש פוטנציאל .הוא אינו מוגבל
לכמה ,ולמרות שהתהליך נראה בעל מגבלה רבה ,זהו תהליך זה ממשיך לתפקד עד "כל
הנשמות האמיתיות" בסופו של דבר להצליח .ובליבה האולטימטיבית ,ההודעה מגלה את
הבשורה האמיתית שרוב העולם לא שמעו.
האסורה ידע החדשות הטובות
הבשורה – דרך היווניתeuaggelion ! ,
הספר הזה עומד לחשוף את משמעות המילה בשורה .ברור ,רבים לקחת את זה אומר סוג
של פרוטוקול דתי להפיץ סוג מסוים של מידע ,בדרך כלל לעזאזל.
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אולם ,רובם מעולם לא הבינו את טבעו האמיתי של מה הבשורה היא ומה זה אומר .ולכן,
רוב הזמן המידע היה הסחת דעת מהייצוג האמיתי ביותר של הליבה.
המונח גוספל פשוטו כמשמעו פירושו ,בשורות שמחות ,או חדשות טובות! זה לא אומר
גינוי ,זה לא אומר הרס .זה לא אומר שאם אתה לא מאמין בדרך שלי ,אז אתה תיכשל
בסופו של דבר.
האמת היא ותמיד ,המשיח בא לספר לילדיו האמיתיים של האב ,את החדשות הטובות על
מי שאנחנו ומדוע אנו כאן ובסופו של דבר ,איך לברוח.
אז להיות מוכנים -זה מסר של תקווה לא גינוי ,אבל יש לו פיתולים ותורות.
השאלה הפילוסופית המתלבטת ביותר הייתה ארוכה" .רק מי אני ,ולמה אני כאן?”
האם אנחנו רק צאצאים פיזיים של ההורים שלנו שהגיעו למציאות כאשר הזרע קשור
לביצה? האם אנחנו רק ביטוי פשוט של נביטת החיים שבו נכנסנו לעולם הזה באמצעות
תהליך שאינו שונה מצמח הגן הממוצע?
מאיפה באו הזרעים והביצה כדי ליצור את כלי התודעה הקטן שלנו?
כמו נטיעת כל גינה ,תחילה ,יש לשתול את הזרעים ,להזין ולהאכיל אותם ,להשקות אותם
ולתת להם אור שמש .ולפני זמן ארוך תהליך טבעי מתחיל להתבצע ,איפה הזרע יוצא
מהאדמה ומתחיל להיכנס לתוך צמח .צמח זה מתחיל לגבש פרי ,אם הוא עלה ,פרי ,ירק,
הוא ממלא את התהליך.
מעט מבינים כי כאשר הזרע נטוע זה חייב למות תחילה באדמה לפני שהוא יכול להתחיל
לייצר צמיחה.
יוחנן " 12/24אכן ,בעצם ,אני אומר לך ,מלבד גרגר חיטה נופל אל תוך האדמה ומת ,הוא
מתכוונן לבד :אבל אם הוא ימות ,הוא מביא הרבה פירות”.
אני לקורינתיים " 15/36אתה טיפש ,זה שאתה זרוע לא נוצר בחיים ,חוץ מזה שהוא מת”:
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כמו בכל הדברים ,אנו חייבים לשאול; ? מאיפה מגיעות הזרעים לעיתים קרובות אנו
ניגשים לזרעים אלה מצמחים קודמים ,כפי שהם מתפתחים לאורך הדורות; הזרע עצמו
הוא חלק מהמפעל .עם זאת ,במוקדם או במאוחר אחד חייב לחפש עוד חזרה להתחלה
כאשר לא היו צמחים לייצר זרעים ,אז איפה הזרע מקורו?
 ,כמו הדיון הגדול "? מה בא קודם ,התרנגולת או הביצה"
במובן מסויים ,כמו תהליך של הריון ,הזרע מתחבר לביצה ולאחר מכן מתחיל ליצור את
הצמיחה החדשה .כמו בחקלאות ,הזרע מתחבר לאדמה כאשר האדמה הופכת לביצה
והזרע מופרית דרך האדמה ,ולכן התהליך מתחיל.
הדבר הראשון שאתה צריך לרשום בתוך ,הוא שאנחנו הזרע נטוע לתוך האדמה/ביצה,
כמו בסוג; זרע בתוך  aאמא.
לחיות בעולם הזה שווה להיקבר בתוך האדמה שמוכנה למוות כדי שנוכל להתחיל
לצמוח . .זרע חייב למות לפני שהוא יכול לייצר
המוות אז הופך למה שאנו מכנים חיים בעולם הפיזי
הפירות שלנו אינם נולדים כאן ,הם נולדים על הזרע מתים ולאחר מכן גדל דרך התהליך.
אף על פי כן ,הזרע אינו נושא פרי באדמה ,הוא פורח בשמים.
לכן ,כעת אנו מבינים את המונח שמים וארץ ,גן עדן מעל פני האדמה ,כמו השמיים מעל
האדמה ,זה גן עדן שבו כולנו נושאים פירות ,באופן סימבולי או פשוטו כמשמעו.
האדמה משולה לתהליך ההיריון היא האירוע המטפורי כמו הזרע הקבור בתוך האדמה,
וכאשר הוא מופיע מעל הקרקע ,הוא כעת באוויר ,או בשמים.
לכן ,סביבת כדור הארץ היא המקום שבו הזרע קבור ומת ,ואת השמים ,הוא שם הזרעים
לייצר פירות.
? אז למה אנחנו כאן
באנו לכאן בסופו של דבר לייצר פירות .כדי שנוכל לברוח ממלכודת שטניות .שנקבעה
לפני זמן רב לחטוף נשמות
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עולמנו הוא אדמת .השתילה של גורלנו
אף אחד מאיתנו ,לא אתה או אני ,שייכים לכאן ,זה לא הסביבה האמיתית שלנו לא יותר
מאשר הסביבה צמחים אמיתיים להיקבר בתוך האדמה ,וגם לא הסביבה האמיתית של
פרפר לחיות לצמיתות בתוך פקעת.
זהו המפתח הראשון להבנת המסר העוצמתי הזה.
זה אולי נראה קשה להבין איך החיים כאן הוא מסוג מוות ,כי אנחנו באמת מת במובן
רוחני בזמן שאנחנו מאמינים שאנחנו חיים.
ומה אירוני-150 ,שנים מעכשיו לא אדם אחד מתוך שבעה ועוד מיליארד אנשים החיים
על כדור הארץ הזה יהיה בחיים .זוהי הוכחה שהעולם הזה הוא עולם המוות ,אך הוא
מתרחש כל כך לאט האמת של תעלומה זו אינה מפורשת דרך המוח כפי שהוא מעורב
במה שהוא תופס להיות החיים.
בדיוק כמו  150לפני שנים ,אף בן אנוש .אחד בכוכב הזה לא חי עם יוצא דופן או שניים
מכיוון שקיים כאן הוא תהליך הנקרא מוות.
אני לא מתכוון להפחיד אותך או לגרום לך להרגיש כאילו נוכחותך כאן חסרת תועלת,
אני רק רוצה שתבין את התהליך .אנחנו באמת כאן למטרה; עם זאת ,אין לזה שום קשר
למה שאנחנו ,אלא מה אנחנו הופכים להיות.
זכור שישוע אמר ,אני לא מהעולם הזה ,וגם לא אבי העולם הזה , .אם מישהו אוהב את
העולם הזה .אהבת האב לא נמצאת בהם
אז ,בפעם הבאה שאתה שותל כמה זרעים בעפר ,עכשיו אתה מבין ,כי הזרעים האלה הם
סוג ,אתה ואני בזמן המוות באדמה ,כך שאנחנו יכולים לחיות כדי לייצר פירות נפלאים
בגן עדן.
המוות הופך לתהליך הרגנרציה כדי לשקם או להביא לחיים.
כמו באדם ,כולם מתים ,כפי שישו ייעשה בחיים.
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אדם פשוטו כמשמעו ,של הלכלוך האדום או של כדור הארץ ,האנושות היא הזרע קבור
באופן סמלי באדמה.
ישו מייצג את הרוח מעל החומר ,את הרוח מעל הבשר ,כך כמו אדם/כדור הארץ מתים,
כמו המשיח/רוח הגואל מן המוות ,כולם להיות בחיים.
 ,זכור שהמשיח אמר .תן למתים לקבור את המתים הוא ידע על מה הוא מדבר; אלה
שחיים באדמה הזו מסוג זה;  .מת או ישן
אנחנו בכדור הארץ עדים זה תהליך כל חיינו באמצעות הטבע ,אבל מעטים אי פעם
מבינים את זה .אנו רואים את מחזורי החיים והמוות כל הזמן ,אך רובם אינם מכניסים
שניים ושניים יחד ,שכל מה שאנו עדים מסופק לנו כדי לחשוף את הידע של מי אנחנו
ומדוע אנו כאן.
אנו רואים זאת במחזורי הטבע ,בממלכת המינרלים ,בממלכת הצומח ,בממלכת החיות,
ובממלכה האנושית.
אנחנו עדים למציאות שלנו .בזמן שאנחנו חיים במוות
הזרע-מה באמת זה?
כאמור קודם ,חייב להיות זרע לפני שיכול להיות נטיעת או עונת הקציר ? .אבל מאיפה
בא הזרע ? איפה התחלנו
יש צורך להבין באופן מלא כי ב נטיעת זרעים ,כל הזרעים לגווע בתהליך ,אבל רק כמה
יכול לגדול ובסופו של דבר לייצר פירות.
כך רבים נקראים ,אבל מעטים נבחרים.
 .אותו הדבר נכון גם לגבי כולנו אנחנו נטועים בעונה המגיע ,וכולם גוועים בתהליך לפני
הזרע לוקח שורש גדל .ובמהלך הקציר ,הפרי נאסף והשאר שלא הצליח לייצר ,מחרישים
או נשרפים בשריפה .וכך ,כמו כל גרדנר טוב ,נושא הזרע ישתול שוב את הזרעים.
? אז ,מה כל זה אומר
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כדוגמה ,נניח שאנו שותלים צמח עגבניה ,אנו לוקחים זרעים רבים ומניחים אותם
באדמה .לא כל אלה זרעים יהיה לנבוט ולגדול ,כפי שכולם מתים ,רק כמה יתחילו
להיהפך ולאחר מכן הצמח יופיע מעל הקרקע בעונה הצפויה.
זהו רק תחילתו של התהליך.
מה שאנחנו לומדים מזה ,הוא אנחנו ,כמו הזרעים הנטועים חיים במחזורים . .אנחנו לא
קיימים רק פעם אחת אנו קיימים שוב ושוב כמו תהליך של ייצור הצמיחה.
אם אנחנו לא לייצר פירות ,הקרקע עם צמחים עקרים הם אז  toiledתחת וכל צמח לא
הצליח לייצר כראוי ,זה יהיה שרוף או נזרק באופן סמלי לתוך האש; ואז עוד יבול עם
אותם זרעים שנזרעו בקרקע בעונה הצפויה.
כל זרע כבר תוכנן בתוך כדי להפוך צמח מסוים .בדיוק כמו בגינון ,יש הרבה זרעים של
ה DNA-צמח בדיוק אותו ,אשר מייצרים סוגים רבים של צמחים ,ירקות ,פרח ופירות
וכו '.
כל זרע בודד המבוסס על המקבילה שלה  DNAיגדל את אותו צמח שוב ושוב .ייתכן
שיהיה צורך לשתול לתוך מזימה אחרת של עפר ,אזור אחר; זה לא משנה ,אפילו אם הוא
נטוע בו זמנית למאות אזורים שונים בבת אחת.
אותו צמח זהה גדל עם רק מספר מאפיינים שונים בהתאם לאופן שבו התהליך נשמר
וטיפח .במובן מסויים את המראה ואת האישיות של הצמח אולי השתנה מעט ,אבל אותו
מבנה דנ א שם ,כלומר ,אם שתלו זרע עגבניה ,זה יהפוך לצמח עגבניה.
מה כל כך חשוב לך להבין בהודעה המדהימה הזאת היא שכל אחד מאיתנו כבר מקודד
רוחנית בתוך מולקולת ה DNA-רוח , .כשנוצרנו .היינו נוצר כ נשמה רוח ושנשתלו
בתוך מ זרע ,כמו ה צאצאים של  .היוצר והמהות שלו
וכצמח ,היינו הזרע הקבור בתוך האדמה ,שלא הבשיל עדיין .אנו עשויים אפילו לומר ילד
בתוך העובר של האם ,אך לא להיות הצורה והחיים כפי שאנו מכירים אותו .נתנו לנו את
כל הפוטנציאל של הבורא עצמו ,אבל עדיין לא הפכנו.
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זהו המרכיב החסר לסוד וכל התיאורים הכמוסים של מי שאנחנו ומאיפה באנו והיכולת
האמיתית שלנו באמת.
חלק מאמינים ,כיוון שאנחנו מאותו איפור כמו הבורא ,אז אנחנו בסוג של הבורא בעל
אותם כוחות ,יכולות ,ידע ואופי , .אני מבטיח לך .כאן קודמת השקר
אנחנו לא כלום ,וגם אנחנו לא יכולים לעשות משהו מעצמנו בידע מלא .אנחנו זרעים
שעדיין לא הפכו לזהות שלנו שנועדה ל בוא על ידי הפירות שלנו דרך הצמיחה דרך
ביטויים רבים.
קח את הילד בתוך העובר של אמו ,יש לו את ה DNA-של ההורים שלה ,יש לו את כל
הפוטנציאל של אביה ואמו ,אבל מה זה יכול לעשות על עצמו כי הוא לא כבר מוגדר
בתהליך טבעי .של עצמו זה יכול לעשות שום דבר מעבר לפרמטרים של דפוס הצמיחה
שלה ועיצוב.
זה יכול להיות קצת מודע ,זה יכול להיות קצת מודע לסביבה ,זה יכול להיות מסוגל
לבעוט ,אגרוף ,לצחוק ,לבכות ,אבל מעצמו זה באמת יכול לעשות שום דבר מחוץ
לתהליך השולט של הפוטנציאל החיים שלה ,מסופק על ידי ביצת האם דרך הזרע של
היא אינה יכולה לשלוט בסיבה ,והיא אינה יכולה לפעול מעבר להגדרה או לסביבה משלו.
זהו אסיר של נסיבות עד שהוא משתחרר ולאחר מכן מתחיל לנבוט ולצמוח ואז לייצר
פירות בחיים.
ישוע הצהיר ללא הרף" ,על עצמי אני לא יכול לעשות כלום" ,רק האב שבתוכי יכול
לעשות את העבודה הטובה .האב והאם הוא יוזם הזרע שלנו ,הם תמצית החיים של הקיום
שלנו.
הגרדנר ,כששתולים את הזרע המסוים שלנו ,אכן ישתלו אותנו במקביל .לא מישהו
חדש ,לא צמח שונה ,אבל אותו זרע הרוח בתקווה הפעם כי זה יהיה לשאת פרי.
מקומו של הריון/אדמה/אמא עשוי להיות שונה ,זה אולי נראה ייחודי ,אבל אותו זרע ה-
 DNAפשוט עובר דרך מצב משתנה של אותו תהליך בסופו של דבר לייצר פירות.
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זכור כי נושא הזרע אינו מוגבל לצמח אחד או לזרע אחד .זרעים רבים של ה DNA-צמח
אותו ניתן לשתול באזורים שונים רבים או אפילו באותו אזור .כמו גם צמחים שונים
רבים ,ניתן לשתול כאחד באמצעות זרע  DNAשלהם.
כל אחד מאיתנו הוא הזרע המקודד של ההורים שלנו ,ובדיוק כמו בחיים ,יש לנו אחים
ואחיות כולם באים מאותם הורים ,כל אחד הוא ייחודי ושונה ,אך כולם מאותו מקור .לכן,
אנו מקבלים את הידע של עץ המשפחה ' ,כמעליה מתחת.
אנחנו אחים ואחיות של ישו מהאב והאמא ,ההורים שלנו ,כילדים .והעולם התחתון הזה
הוא עיצוב סימבולי מטאפורי המתאר את מה שאנחנו באמת ברוח.
היום מיסטיק או אחד שלומד את הגלגול יכול לכנות את הגלגול הזה או את החיים של
הנשמה ו/או מולטי-מימדי.
אבל אין שום דבר מיסטי בזה ,לא יותר מיסטי מאשר נטיעת זרעים בגינה שלך שנה
אחרי שנה.
זהו תהליך טבעי של מה שאנו עדים לו כאן על פני האדמה ,כעדות לתהליך הרוחני
שמתחיל באבינו האלוהי ובאמו.
האם תהית אי פעם מדוע רוב המשלים שישוע לימד היו קשורים לנטיעת הזרעים
והקציר?
זוהי התעלומה הגדולה ביותר של כל ,וברגע שאתה מתחיל להבין את זה ,אז אתה תדע
את האמת של מי אתה ,למה אתה כאן ,לאן אתה הולך ומאיפה באת ,אם אתה באמת אחד
הילדים של האב והאם מלפני ה . foundatהיונים של העולם הזה
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פרק (-)2נושאי הזרעים ,מי הם?
הנה הגדרה של ' זרע ' בתוך התנ ך.
מתיו " 13/2-32בזמן שקהל גדול התכנס ואנשים באו לישוע מהעיר אחרי העיר ,הוא סיפר
למשל :איכר יצא לזרוע את זרעו .כאשר הוא פיזר את הזרע ,חלקם נפלו לאורך השביל; .
הוא נרמס ,והציפורים אכלו אותו
חלקם נפלו על האדמה הסלעית ,וכאשר הגיעו הצמחים קמל משום שאין להם לחות .זרעים
אחרים נפלו בין קוצים ,שגדלו עם זה וחנקו את הצמחים .עדיין זרעים אחרים נפלו על אדמה
טובה .הוא הגיע והניב יבול ,מאות פעמים יותר ממה שהיה.
כשהוא אמר את זה ,הוא קרא" ,מי שיש לו אוזניים לשמוע ,תן להם לשמוע”.
תלמידיו שאלו אותו מה המשמעות של המשל הזה .הוא אמר" ,הידע של סודות ממלכת ה
אבא ניתנה לך ,אבל לאחרים אני מדבר היתה ונשארה ,כך...
למרות שאני רואה ,הם אולי לא רואים;
 ,למרות ששמעתי .אולי הם לא יבינו
זוהי המשמעות של המשל:
“הזרע הוא המילה"...
כמה דברים שנכתבו בתנ ך ניתנו דרך הפה כתעלומות או קודים ,וזה נעשה כך אלה של
החשוכים לא יבינו.
ישו ידע את רוב מה שהוא לימד לעולם לא יועבר כראוי ,אז הוא מקודד אותו במסתורין
שבו רק אלה שהיו מפתחות הקוד יהיה להבין.
כאשר קודים אלה ניתנו מפתחות לפצח את הקודים סופקו גם ,אך רוב לא הצליחו למצוא
את המפתחות ,והם נותרו תוהים מה המסר מתייחס .אז ,יש להם אוזניים ,אבל לא
שומעים ,ויש להם עיניים ,אבל לא רואים.
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הקוד אינו מגיע מהשימוש בחמשת חושינו ,והוא מתבטא בדרך אחרת לחלוטין.
הסיבה לכך שתוכננה כך היא לא לבלבל אותך או אותי ,או להקים פולחן סודי כדי לספק
מידע רק לקבוצה מיוחדת בחברה סודית.
זו לא הסיבה לכך שקודים ומפתחות אלה ניתנו; הם ניתנו לקשר בין נושא הזרע המקורי
לבין זרעיו.
הזרע עצמו היה מקודד עם המפתח בתוך ה DNA-הרוח ,כך אחד יכול להבין את
התעלומה ,גם אם המסתורין היה פגום באמצעות מקורות חיצוניים.
רק הזרעים האמיתיים יוכלו להבין ,אלא אם כן יש כוח או כוח מסוימים להתערב ולגנוב
את הידע בתוך ,ולגרום להם לא להניב כל פרי או צמיחה.
עם זאת ,מה זה אומר כאשר קובע כי ה ? זרע זה הדבר
המילה היא הידיעה שהבן הביא מהאב והאמא הקשורים לכל הנשמות שנשתלו כאן.
למרבה הצער ,למרות בגלל העולם וכל הפיתויים וה ,enticementsהרבה מהמילה או
הזרע לא מצאו קרקע ראויה לצמוח.
חלקם נפלו על האדמה הסלעית ,וכאשר הגיעו הצמחים קמל משום שאין להם לחות( .זה
מתייחס כאשר המילה מתגלה שחלק תיהנה ממנו ובשמחה הם קבל את זה ,אבל
כאשר המבחנים מתרחשים הם הופכים נעלבים בגלל שהמילה מעולם לא ,השמידה
את השורש במוחו ולאחר מכן הם  .לך מפה או שתדחה את מה שהם למדו)
זרעים אחרים נפלו בין קוצים ,שגדלו עם זה וחנקו את הצמחים( .זה קורה כאשר
הדאגות של העולם הזה וה deceitfulnessשל העשירים חונקים את המילה ,והם
אינם מסוגלים לייצר פירות).
עדיין זרעים אחרים נפלו על אדמה טובה .הוא הגיע והניב יבול ,מאה פעמים יותר מאשר
היה( .זה חושף כיצד כמה לקחת את המילה הטובה ,להבין אותו ואז לייצר פירות
רבים ,פעמים רבות יותר מאשר אפילו מספר ה זרעים שנשתלו).
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אולם ,המיסתורין במה שישו לימד אותנו היה הרבה יותר גדול ממה שהוא חשף באופן
אישי.
המילה בהגדרה מקודדת גם בהפניות אלה ,המילה היא גם ישו.
זה בא מהשפה היוונית העתיקה לייצג דובר ,או מורה ,או מאסטר .אז ,זה הגיוני לגמרי
שהמילה היא ידע מדובר או מתגלה מאחד שהוא מורה.
המילה היא ישו ,והזרע הטוב הוא המילה . .השניים מאוחדים הזרע הוא המילה והמילה
היא ישו.
! אלוהים הוא זה ששתול ובאמצעות המשיח עוד זרעים רבים מתבטאים דרך את פירות
של ישו . .ובכך המשיח הוא הפרי הראשון ומזרעי ה אחד שתול מגיע יותר זרעים ובסופו
של דבר פירות.
יוחנן " 1/1בהתחלה הייתה המילה ,והמילה הייתה עם האב ,והמילה הייתה האב . .אותו
דבר היה בהתחלה עם האב כל הדברים נעשו על ידו;  .ובלעדיו לא היה משהו שנוצר בו
היה החיים; והחיים היו האור של הגברים.
 .זה לא אומר שישו הוא האבא אנחנו יודעים שישו הוא הבן ,זה חושף כי בהתחלה האב
הוא המילה ,בראש ובראשונה.
הוא נתן את המילה לבנו לשלוח אותה אל כל מה שהיה מגיע אל הקיפול מהזרעים
המקוריים שנוצר ביטוי במשיח.
לכן ,האב שתל את הזרע כדי להביא את בנו ,השניים הפכו כאחד .מן הזרע המקורי ,האב
הפיק בן ובזמן רבים יותר בנים ובנות יתבטאו מתוך הזרע המקורי הזה.
ההבנה הנכונה של הפסוק הקודם הזה מגלה ,בראשית המילה ,זהו הזרע הנטוע של האמת
בתוך הבן ,אבל המילה הייתה גם האב .זה בגלל שהאבא היה נושא הזרע המקורי.
בדיוק כמו אלה שבאו למשיח עכשיו ,הם ' ב ' ישו כמו הזרע שלו דרך הפירות שהוא
הפיק .והשניים ,המשיח וזרעו הופכים לאחד מהם ,ולכן המשיח נוצר בתוכם כעת .בדיוק
כמו שהאב נוצר במשיח .והפך לאחד מהם
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הכרחי שאסביר מדוע אני משתמש במונח אב ,ו/או אם ולא במונח אלוהים .המונח
אלוהים הוא לא עכשיו וגם זה לא היה תיאור מדויק של האב .אלוהים מרמז על ישות
חיצונית חילונית ואילו האב מתהווה בתוך אחד פנימי כחלק מהזרעים המקוריים.
המונח אלוהים נעשה בזדון כדי לבלבל אנשים על המקבילה של מערכות האמונה
הקדמונית ,לעומת האמת על האב ,אשר המשיח לבדו הציג.
? מה זה אומר
עבור רבים זוהי רטוריקה דתית ואין לה משמעות ממשית לרוב האנשים מחוץ
לסימבוליזם הדתי.
ההודעה היא חלק מהמפתח .אתה לא יכול לזרוק את זה הרחק .ולקוות להבין את הקוד
עם זאת ,אם המשיח הוא המילה ,והמילה היא הזרע ,מה זה אומר כי הזרע נזרע בכל
מקום ? .זה אומר שיש מספר מלעטים
אין רק אחד ישו ,אז איך יכול להיות זריעה של זרעים ,רבים ,אם יש רק זרע אחד ,אחד
ישו?
הבחנתי במשהו מעניין לעיל ,מפתח נוסף נחשף .הצהיר כי בו ,הזרע היה החיים ו את
החיים היה אור האדם/האנושות.
 .עכשיו זה מתחיל להסתדר הזרע הוא מחולל חיים של ישו ,והחיים האלה הם האור של
הילדים האמיתיים של האב .בכל פעם שנעשה שימוש בגברים או באדם ,הוא אינו
מתייחס למין מסוים ,אלא ליצירתו של האדם ,הכולל את כל בני האדם ,הזכר והנקבה,
שהוא האנושי או הנבחר הקודם.
עכשיו תוסיפו את זה .לכתבי הקודש המיוחדים
אל האפסיים " 1/4לפי מה שהוא בחר בנו בו לפני יסודות העולם"...
הזרעים נמצאים בתוך המשיח כצמח הראשי או גזע העץ ,שהוא גם הזרע/המילה.
 ,שימו לב שהוא מצהיר .לפי מה שהוא בחר בנו בו ,לפני הקמתה של העולם הזה.
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מה שזה אומר הוא ,הוא/ישו שהוא נושא הזרע הראשוני ,האב/האם מייצר גם זרעים
מתוכו .בכל אופן ,משהו כאן מתגלה .שהוא אפילו יותר חשוב הוא קובע שכל הזרעים היו
בו .לפני יסודות העולם
זה חשוב כי זה חושף את כל הזרעים כבר היה קיים זמן רב לפני העולם הזה בא .הילדים
של האב ,האחים והאחיות של ישו התקיימו זמן רב לפני העולם הזה ואת הלידות הרבות
שלהם (שתילים) לתוך העולם הזה.
זכור ,צמח יכול לייצר זרעים חדשים להיות נטועים באמצעות פירות של הצמח המקורי,
אבל הזרע חייב להתקיים בפעם הראשונה לפני שניתן לשתול .האם אתה מבין? ! היינו
חייבים להתקיים מראש
בדיוק כמו אב ואמא אנושי יכול ליצור זרע חדש מזרעו להיות צאצא לאורך דורות רבים.
בכל זאת ,כל הזרעים האמיתיים מגיעים מתוך הבורא המקורי ,האב.
ישוע הוא האור של האנושות ,הנביטה ,או את אור הזרע כמו גם להיות הזרע המקורי.
בדיוק כמו כל זרע זקוק השמש לצמוח; בתוכנו יש לנו את האור שלנו מישו כמו הזרע
המקורי מקודד ,וממנו זרעים רבים יותר היו מעובדים.
האור הוא התכנות הרוחני של ה dna/RNA-של אתה ואני מלפני היסודות של העולם.
לפני שהיקום הזה נוצר אי פעם; אנו קיימים כזרע האב והאם בתוך ישוע.
האור הוא של האב והאם;  .כי הם מקורם בזרעים מלכתחילה  ,ישו הוא הזרע הראשון .
או בכור בקרב רבים
עכשיו האם זה אומר שישו לא היה קיים עד שהוא נולד ונתן את הרוח? ברור שלא ,הוא
היה קיים הרבה .לפני היסודות של העולם הזה
לכן ,סביר לציין ,כי אלה של ישו ,הזרעים החדשים היו גם מראש קיים לפני העולם הזה
לפני הלידה שלהם לתוך העולם הזה ,או הצהיר טוב יותר לפני זרע הדנ א המיוחד שלהם
הושתל כאן .הזרע היה צריך להתקיים .לפני שניתן היה לשתול אותו והאור של הזרע
הזה .הוא עץ החיים מישו  .עץ משפחה
אל הרומיים " 8/29עבור מי שהוא עשה  ,foreknowהוא גם עשה  predestinateלהודיע
לדמותו של בנו ,כי הוא עשוי להיות  .הבכור בקרב אחים ואחיות רבים”
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המונח '  ' foreknowפירושו להכיר מישהו לפני .האב הכיר את כל ילדיו .לפני שנשתלו
בעולם הזה והם נקבעו מראש זמן רב לפני שהיו מתחייבים לדמותו של ישו ,בעקבות
אותו נתיב שישו היה צריך לעקוב אחריו.
למה? בגלל שהם היו הזרעים של ישו ולכן יורשים שותפים .המשיח הפך לבכור בין כל
הזרעים שבתוכו ,שבעבר היה חלק מפירותיו שהוא הפיק ,והם היו צריכים להיות
מורכבים בתור אחיו ואחיותיו.
כתבי הקודש שציינו כי ישוע היה ' היחיד ' ששימש בטעות לבלבל ולהתבלבל בין האמת.
כאשר המשיח בא מהאבא כפי שנולד בפעם הראשונה ,הוא היה היחיד ,אז הוא היה
באותו זמן ,היחיד.
משמעות הדבר היא ,ישו הוא היחיד של האב והאם ,כי שאר הזרעים הם להיות באמצעות
הגרעין של ישו ,אך כולם עדיין מקושרים עמוק וחלק מנושא הזרע המקורי כילדיו של
האב והאם.
אם יש לך צמח וזה גדל ומייצר פירות ,זה יהיה המפעל היחיד שלך .עם זאת מתוך זרעי
הפירות של צמח זה ,אז ניתן לשתול מחדש ,צמחים חדשים לצמוח ולייצר יותר זרעים.
"הצמח היחיד" הופך כעת לצמח הראשון בקרב רבים.
ההגדרה האמיתית של המונח היחיד בלבד הייתה לייצג את הנולד הראשון מן היווני יחסי
ציבור.ōtotokos
מישהו רצה שתאמין שישוע היה אחד ויחיד במשפחה הנפלאה הזאת .זה מרמז ,שאתה
ואני .מנותקים ,או שוארנו מאחור זה היה אחד השקרים המקוריים הגדולים לנתק אותנו
מההורים האלוהיים שלנו ,נושאי הזרעים המקוריים.
ישוע הוא הבכור ,לא רק היחיד.
כדוגמה ,סבך הפיק את אביך ,עכשיו נניח שאביך היה בן יחיד ,הוא היה היחיד שהיה
היחיד בינינו .עם זאת ,אביך יכול להיות גם היחיד הראשון ,כפי שאתה כעת בנו.
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לא היית היחיד של סבך באופן ישיר ,אלא בעקיפין , .אם סבך לא היה מייצר את אביך.
אז היית מפסיק להתקיים  ,אז ,כשתתחילו לעשות ילדים .אביך יהפוך לבכור בקרב רבים
והתהליך ממשיך...
ישו הוא הזרע הראשון בין הרבה זרעים.
זרע זה נזרע אז במקומות שונים ,פעמים ומחוזות ,ורבים הפכו גם זרעים חדשים ,נולד
הזרע המקורי באמצעות תהליך של ירושה.
? מה זה חושף אנחנו משפחה ,בדיוק כמו כאשר כל אב ואמא להרות ולשאת צאצאים,
הם יוצרים שושלת משפחתית או השושלת .האב רשאי לשלוח זרעים רבים לביצה של
האם ,אך רק המעטים או היחידים ישרדו וימשיכו בתהליך.
נושא הזרע הוא האב והאם כאשר הם שתלו את הזרע המקורי כבנם הנוצרי .המקור של
כל הכוח הוא האב והאם באמצעות בנם המשיח.
וזרעי המשיח הם ילדיו של האב והאם ,גם אם הוא עקיף באמצעות ישוע כמו היחיד
בקרב רבים.
יש בעיה ,אם כי ,בעיה גדולה כי רבים מעולם לא הבינו.
אזהרה יש עוד בנוטעים ונושא זרע יחד עם זרעים אחרים.
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פרק (-)3הבנת התעלומה!
מתיו " 13/24-30משל אחר שם אותו בפניהם ,אומר ,מלכות השמים משולה לאדם שזרע
טוב בתחומו :אבל בזמן שבני האדם ישנו ,אויבו בא וזרע  taresבין החיטה ,והלך
בדרכו .אבל כאשר הלהב השתחרר ,והביא פירות ,אז הופיע גם ה.tares
אז ,המשרתים של בעל הבית הגיעו ואמרו לו ,אדוני ,לא שזרעת זרע טוב בתחום שלך? ?
מהיכן ה , taresהוא אמר להם  .אויב עשה את זה המשרתים אמרו לו ,ובכן ,שנלך ונאסוף
אותם? אבל הוא אמר ,לאו; פן בזמן שאתה אוסף את ה ,taresאתה שורש למעלה גם את
החיטה איתם.
שניהם לצמוח יחד עד הקציר :ובזמן של הקציר אני אגיד לקוצרים ,לאסוף אותך יחד
הראשון  ,taresולאגד אותם בצרורות לשרוף אותם :אבל לאסוף את החיטה לתוך האסם
שלי”.
יש לנו רק לראות מפתח אחר מאוד גדול וחשוב לפענח תעלומות אלה ,כמו המפתח
לפענח את הקוד הוקם גם.
ישו הוא הזרע ,או בכור בקרב רבים .אלה שהיו גם של ישו נוצרו גם כמו זרעים חדשים
וייחודיים .כל אלה הם צאצאי האב והאם באמצעות ישו הבן.
וכאב ,בזכות בעל בן ,אז גם המשיח הפך להיות כמו האב על ידי יש גם ילדים ,או לייצר
זרעים חדשים.
זרעיו החדשים של המשיח מוערכים גם למשיח או לאופנה אחריו .לכן ,הם נושאים את גן
הדנ א של המשיח בתוכם.
אבל שים לב( ,הזרעים) נרדמו במהלך תהליך זה ,כפי שנכתב" ,אבל בזמן שגברים
(הזרעים הטובים) ישנו (מת)( ,אלה הם אלה שעוצבו אחרי ישו ,שלו זרע חדש
שתול ,)sאויבו הגיע וזרע ( taresזרע זר) בין החיטה (הזרע האמיתי)
מסתורין חדש ניתן בתוך המשל החדש הזה ,ולמרות שהוא כמו האחרון ,זה חושף מאפיין
חדש של הקוד ואת המפתח.
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כמו קודם זה התייחס הזרעים כמו המילה להתפשט בין רבים .אך על פי המשל החדש
הזה ,הוא חושף אויב באים ושותלים זרעים מפוצלים ממש ליד הזרעים הסגולים שנשתלו
החדש שהיו בתהליך של מוות/שינה.
זה כאשר האויב שתל זרע תחליף .זרעים מגוונים אלה נקראו .' tares ' ,טרה היא צורה
של עשב בעייתי ,הם מסוג כמו וירוס .הם יכולים לחנוק ולהרוג את הצמחים האחרים
ולמנוע מהם לייצר או לצמוח.
עשבים לא מוסתרים ייקח על הגן כולו שבו הצמחים בפועל יהיה מכוסה ,מוסתר ואפילו
נהרס.
כאשר הזרעים הטובים של נושאי הזרעים המקוריים נשתלו ,חלק מהישות הנבזית בשם
היריב/האויב הגיע ושתל זרעים שונים בין הזרעים המקוריים.
והבנוטעים של הזרעים המקוריים ,שהיה ישו ,אשר הגיע מהאב והאם נשאל" ,מה
נעשה ? ,שנסיר את ה taresהאלה?"
 ,הבנוטעים אמר לא ,אל תסיר את  taresלתת להם לגדול יחד עד שהם מוכנים להביא
פירות לקציר .הוא אמר ,אם ה taresמוסרים לפני זמן הקציר אז אפשר להסיר גם חלק
מהחיטה.
כמה מכם שתלו גינה ועשבים החלו לצמוח אבל הם היו כל כך צעירים ,אתה בטעות
להסיר חלק מהמפעל האמיתי בניסיון להסיר את העשבים?
זו הייתה האזהרה ,בניסיון לתפוס את ה taresלפני זמן הקציר ,החיטה או הצמח הטוב
עלולים להיות מוסרים בטעות בתהליך של הסרת ה ,taresוזה עלול לגרום להקשות
הקשה.
משמעות הדבר היא כי בשלבים המוקדמים אי אפשר לדעת את ההבדל בין שני הצמחים,
זה לא עד הקציר כי אתה יכול בבירור לזהות את השינוי שזרע אחר נשתלו בין הזרעים
המקוריים.
כאשר הצמח מתחיל לקחת צורה ,ואת הקציר קרוב ,אז אתה תבין כי צמח שונה גדל בין
הצמחים המקוריים .ואז הם יכולים להסירו בקלות .בזמן הקציר
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זה חשוב מאוד בשבילך להבין כראוי את התעלומה הזאת .העובדה היא ,כמה עשבים
בדרך כלל מאותרים בקלות שונים מצמח .אז מדוע לא היתה אפשרות להסיר את הtares
מראש?
המסתורין של משל להתגלות במקרה זה הוא כי שני הזרעים למרות מאוד שונה במקור
הטבע  ,DNAכמובן הופיע זהה . .אי אפשר להבחין בהבדל
זוהי תעלומת ה משל!
משל החיטה וה Taresהוא כפולה ,והוא יהפוך לנושא האמת מכאן והלאה .הכל יחשף על
ידי ההבנה המוחלטת של התעלומה הזאת.
כאשר האב ואמו הביאו את הזרע החדש הזה ,הוא ניטע לתוך כדור הארץ של התחום
התלת-מימדי הזה ,בתוך גוף האדם.
זה היה כדי לאפשר לזרע לעבור את תהליך המוות ,ואז לשוב לחיות ,כמו להביא פירות
כמו אותו טבע של ישו הבכור.
במשך הזמן הזה ,הגיע האויב ושתל את זרעו ,זרע זר ,אחד שאינו שייך לsowers
האמיתי של הזרעים ,אך הוא היה זהה לכאורה בהופעתו כפי שהחל לצמוח יחד עם הזרע
המקורי.
לא ניתן להמעיט בחשיבותו של משל זה.
הכרחי שכולם יבינו את תהליך הזריעה של הזרעים והקציר מבוסס על מחזורים .בעונת
הקציר יש השתלה ולאחר מכן יש את קצירת הפירות.
בזמן הקציר הרוחני התאספו העשבים יחד ,כבולים ונהרסים ,והחיטה או הפירות נאספים
לתוך האסם למען ביטחון.
כל צמח שאינו מעובד שאינו מביא פירות הוא  toiledבחזרה תחת כדור הארץ ,כלומר
קרקע וכדור הארץ נשרף עם אש גוזלת כדי לטהר את השדה או הקרקע לעונה נוספת,
שכן האדמה הופכת להיות מוכנה לתשואה נוספת באמצעות מחזורי המורדיםirth . .
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אני רוצה שתבין משהו; בהתחלה ,דיברתי על איך יש הרבה זרעים של אותו צמח סוג.
כל אחד מאיתנו מייצג צמח ייחודי ופרטני ,בדיוק כמו שכל ילד של הורה הוא ייחודי, .
לכולנו יש אישיות משלנו .איכויות ופוטנציאל
כל זרע טוב הוא ייחודי באמצעות ה DNA-שלה ואת כל הזרעים המסופקים על ידי
 SOWERSאמיתי יש אישיות ואופי משלהם ,המייצגים את ייחודו רבת הערך של
המוצא האלוהי שלנו.
איכויות אלה הן היוחסין האלוהי שלנו ,השילוב שלהם  DNAרוחני/רנ א מועבר למטה
אלינו ,וכל אחד מאיתנו לגדול על פי העיצוב הייחודי הוצב בתוכנו כדי להפוך לצאצאים
ייחודיים.
בדיוק כמו אב אנושי ואמא יכולים להיות הרבה ילדים ,אך כולם להיות שונים ,למרות
שכולם באים מאותו מקור.
לאבינו הרוחני ולאמו יש בתוכם את המאפיינים העצומים של ייחודו והם העבירו את זה
לבנם היחיד ,אשר לאחר מכן ,בזכות היותו הבכור ,עבר את אותן תכונות על כל הזרעים
שבתוכו כפי שהם פיתחו.
כמו שאמרתי מוקדם יותר כאשר הזרעים הם שתלו אף אחד מהם לשרוד את התהליך,
כל הזרעים למות בתוך כדור הארץ.
וכך ,היא המשימה של ישו וזרעיו ,הכל חייב להיות מחודש על ידי תהליך שנקרא מוות
בעוד שינוי צורה מייצרת שינוי לחיים נצחיים.
עם זאת ,רק אלה שיכולים לעבור את האש או בדיקה/נביטה כדי להפוך לצמח באמצעות
תהליך המוות יהיה מוסמך ,ואז צמח זה מטופח לשאת פירות.
לכן ,אנו שומעים את המילים ,רבים נקראים אבל רק כמה נבחרו .זה לא אולטימטום או
עסקה חד פעמי ,זהו תהליך שבו כמה בזמן להעפיל גמול .ואז עונת נטיעות חדשה
מתחילה לאפשר לשאר להשלים את אותו הזמן.
בדיוק כמו קודם ,המתאגרף שנוסע להילחם ,בוודאי ייקח זמן ותרגול הרבה כדי לקבל את
זה ממש לפני המתאגרף יכול להביס את האויב.
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רק אלה שישלטו בהפקת פירות יהפכו לחיים או התעוררו מהמוות ,השאר קבורים או
 toiledבחזרה מתחת וחוזרים לשנתם כמו התהליך בכל מחזור חדש.
בשבילך להבין באמת את הוד מלכותו של תהליך זה אתה חייב להתחיל להבין ,בסופו של
דבר את הזרע כי הוא מקושר האלוהי ,אשר יוצר את הנפש האישית שלך ,בסופו של דבר
לייצר את הפירות הדרושים .האב והאם לעולם לא יוותרו ,הם לעולם לא יוותרו עלינו
ולא יעזבו אותנו.
הם רק ממשיכים לאפשר לצאצאים שלהם להיות מושתל שוב ושוב במהלך מחזור
הזריעה ומקווה בסבלנות לטוב בקציר תוך טיפוח צמחים אלה אמצעי תשלום ,צאצאיהם.
עוד תעלומה :הזרע נייטרלי!
הזרע מההתחלה הוא ללא כל אופי שנוצר ,אז הם נטועים שוב ושוב עד שהפירות ייוולדו
כדי לבסס את המוצר המוגמר שלהם בהתאמה אישית.
לכן ,הוא מצהיר" ,כמו אדם ולנו נמות ,כלומר ,כל הזרעים מתים .אף אחד מהם לא שורד
את התהליך כאשר אדם נולד למוות באדמה ,הוא תמיד יחזור למוות באדמה.
 .עם זאת ,כמו שישו ייעשה בחיים וכך גם עם המשיח כל זרע חייב ללכת באותו תהליך
של מוות להיות מובא לחיים ,כל אחד בזמנם .כל נפש בסדר ההתפתחות שלהם.
? אז ,מה זה מוות
המוות חי בעולם שאנו מכנים חיים וחיים הוא המקום אליו אנו קוראים מוות ,כולל לאחר
החיים.
כאשר אנו מתים באמצעות תהליך היבוא לכאן ,אנו משיגים את ההזדמנות להיכנס חזרה
לחיים .אם לא ניצור או לא ניצור את הפירות ,נישלח חזרה למוות כדי לעבור את
התהליך מחדש.
כך . ,אנחנו מבססים את החסד
קצת הסיוע האלוהי המתקבל לבני האדם על התחדשותם או ההתקדשות
 Bמידה מסוימת דומה לסבלנות שהתקבלה מהאב והאם ,להבטיח את התפתחותו.
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אז כמו באדם ,כולם מתים ,כמו במשיח הכל ייעשה בחיים ,אבל כל אחד במסדר שלהם
או בהתבסס על ההתפתחות שלהם.
אדם היה משחית ,כלומר; של כדור הארץ ,מוות ...ישוע הוא של השחתת משמעות; ,
שמימיות ,שלמות ,אלמוות .חיים נצחיים אולם ,כדי להפוך את אדם למשיח ,כל חייב
להיכנס מוות ללא הרף ,עד שהם יכולים להיוולד מחדש לרוח.
אם הזרע הוא נטוע לעתים קרובות מספיק בסופו של דבר זה ישרוד את התהליך ולהיכנס
לחיים עם הפירות השופעים שנצברו משאיר מוות מאחוריהם לנצח.
עם זאת ,קיימת בעיה; היה עוד בנוטעים של זרעים ,אחד ששתל את זרעו בקרב ילדי האב
והאם.
גיליתי כיצד המשל לעיל הוא כפולה ,וברגע שאתה מבין את חוכמת התהליך הזה ,תתחיל
להבין את התעלומה כולה.
הבנוטעים המשני ,האחד ששתל זרע שווא נקרא לוציפר/אלוהים/שטן .המונח אלוהים
והשטן ניתנים להחלפה . .הם מייצגים כוח שווא
לפני שאתה בורח בחזרה למערכת האמונות השמורה שלך ,עליך להתחיל להבין את
המסר לפני שיהיה מאוחר מדי ,כפי שאכן הקציר הבא מתקרב.
יריב הגיע לזירת האירוע ושתל זרע שווא ,אויב ,שהיה זרע מרושע שנזרע בין הזרעים
הטובים .אך הם נראו זהים ,אך לכאורה היו דומים ,אך היו שונים לאין קץ.
עכשיו זכרו ,הזרעים מייצגים את המילה/ישו שהגיעו מהאב והאם .הוא מייצג גם את ילדי
האב והאם באמצעות ישוע לפני יסודות העולם הזה .והמשיח בן ,היה הראשון שנולד
בקרב רבים.
ישו מייצג את האב ואמו ,כמו גם את האח הבכור/אחות ,אחינו ,כי עבר תהליך זהה להיות
הצמח המקורי ,יצירת הדרך חזרה לחיים עבור כולנו לשכפל בצורה אחת או אחרת.
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הוא בא למות כזרע הטוב שנזרע בתוך ביצת כדור הארץ כמילה ,החיים והדרך ,כך שהוא
יוכל לחשוף את התהליך בחזרה לחיים מהמוות עבור כל אחד משלו שהאב נתן לו לפני
העולם.
ובכל זאת ,מותו לא היה בצליבה ,שהיא רק מטאפורה שגילתה את כל התהליך .הצליבה
הייתה תחילתה של התחדשותו או חייו נצחיים או מוות לחיים.
מותו היה ב לחיות בעולם הזה כפי שהוא עבור כל הזרעים האמיתיים שהגיעו מישו.
ישו כבר מת כאשר הקריב את כולם כדי להיכנס למוות מלפני היסודות של העולם הזה.
הוא וויתר על הטבע האלוהי ,שהוא השחיתות לבוא למוות של השחיתות לייצר פירות
ולהביא עוד זרעים רבים בחזרה הביתה על ידי נותן להם את אותה תבנית לעקוב.
הוא וויתר על הכל כדי למות בתוכנו ,כדי שנוכל לעקוב אחר אותו תהליך ,כך שכולנו
היינו מייצרים כמו שהוא עשה ,כמו גם את התהליך של הצמחים והפירות שלהם.
עכשיו מבין ! התעלומה
ישו היה הצמח המקורי שהאב והאמא יצרו ,כמילה שהייתה קיימת לפני היסודות של
העולם הזה( .זה נכון ,זה היה ,כשהוא נכנס לבשר זה היה רק אלגוריה על אירועים
שהתרחשו לפני שהעולם).
לפני שהעולם הגיע למציאות ,גם המשיח וזרעיו היו קיימים מראש.
הצמח המקורי של האב והאמא גם פיתחו זרעים שניתן גם לשתול ולהביא פירות .בדיוק
כמו כאשר אנו אוספים זרעים מצמח שכבר הפיק פירות בגנים ,זרעים אלה ניתן אז
לשתול מחדש כדי לייצר צמיחה חדשה ולייצר פירות נוספים.
עם זאת ,הזרע חייב להתקיים מראש ,זה לא זרע חדש שנשתל ,אלא אחד שנוצר כבר
לפני זמן רב.
ישו הוא הבכור בקרב אחיהם רבים כלומר אחים ואחיות .ישו הוא האח הבכור שלנו.
במשפחה ,כמו אח גדול אין דבר מיוחד פחות באיש מאיתנו מאשר בישוע עצמו.
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כל הילדים שווים לפני האב והאם ,הם כולם אהבו באותה מידה ,אך בכל זאת הם כולם
ייחודיים באישיות אישית משלהם.
לכן ,הוא חושף שאנחנו אחיו של ישו ואחיותיו ,לא משרתיו ועבדיו .ישו גילה כי הוא
מספק מקום בממלכה שלו לשבת בשולחן שלו עבור כל אחד מאיתנו . .אנחנו שלו שווים
לאחים שלו
אל הרומיים " 8/17ואם ילדים ,יורשים; יורשים של האב והאם ,ויורשים משותפים עם
ישו; אם כך ,אנו סובלים/מתים בתהליך איתו ,כי ייתכן שאנחנו גם מהולל או לעשות חיים
ביחד”.
לכן ,הוא קובע כדיבור על יורשים בשושלת היוחסין הזאת , .אנחנו היורשים של האב
והאם .ויורשי העצר של ישו
? איך זה יכול להיות
מכיוון שאנחנו צאצאי האב והאמא כפי שהם היוזם ,אף על פי כן ,אנחנו גם יורשים
משותפים של האח הבכור ,ישו כפי שאנחנו הזרעים מפירותיו.
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פרק (-)4נושא הזרע הרע!
נאמר לנו כי מההתחלה במחזור הזה השתילה כי נושא הזרע שווא או רע שתל את זרעיו
המרושעים בין הזרעים הטובים .כפי שנאמר קודם לכן ,הוא קובע כי הזרע הוא המילה.
כפי שהיא מציינת ,עוד זרע/מילה נשתלו על ידי האויב.
עכשיו ישו כפי שאנו מכירים הפך המילה חי באמצעות בשר המוות .דבר המשיח הוא
קולו של האב והאם.
המילה הזאת היא האור של כל הגברים/הזרעים האמיתיים ,או ה DNA-שטיפח בכל זרע,
מזרע על ידי אותו אב ואמא ,אשר לאחר מכן הופך המילה בעל פה וכתוב מקודד בתוך כל
הזרעים טוב.
אני רוצה לשקוע ,דבר המשיח הוא התקשורת הישירה והקשר של האב והאם
לצאצאיהם .זה לא חיצוני הוא פנימי.
כאשר המילה מדוברת; היא נאמרת לתוך הלב/הנפש והנשמה של הילדים .הוא אינו כתוב
על פפירוס ,אבן או אבן לומר .הוא כתוב בברית של הנשמה/הזרע שלך .לכן ,המילה
מקודדת בתוך כל הזרעים האמיתיים.
משמעות הדבר היא ,המאפיינים של הזרע שנשתלו על ידי האב והאם להחזיק את הדפוס
האמיתי של עיצוב ,שנוצר על ידי ההורים האלוהיים שלנו .בתוך העיצוב הזה ,הם התקינו
את התקשורת ואת אסטרטגיית החיבור כי הוא ישיר האב והאם דרך בנם המשיח.
ה DNA/RNA-של הזרע מקושרת לאב ואמו פנימי .הזרעים האמיתיים הם חלק.
מאביהם ואמם כל זרע באמת נושא את הקודים והמאפיינים של ההורים האלוהיים שלנו
בתוך הזרע/הנשמה שלנו ,או מושב הנשמה שלנו.
זכור כי ה DNA-הזה אינו בשר ודם ,היא רוח ואלוהית .אז ,בתוך הקידוד של הדנ א
שלנו אנחנו האב והאם ,יורשים ישירים של המורשת שלהם כצאצא .לכן ! אני ואבא שלי
אחד
אבא ואמא
ישו
הזרעים – ילדי הקציר!
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 .אני באמת רוצה שתקלוט את זה הזרעים האמיתיים הם ייחודיים ,לכל אחד מהם יש
אישיות משלהם ,תכונות ומאפיינים .ובכל זאת ,כל מה שהיה בדרכו מקושר עמוקות לכל
מה שהאב והאמא הם ותמיד היו .מזה אנו יודעים ,נוצרנו לאחר דמותם הרוחנית
ותדמיתם.
הדנ א האמיתי שלנו הוא לא .מבשר אלא מרוח הדנ א הבשרי שלנו ,אינו של ישו  .אבל
של האנטיכריסט
בשר ודם לא יכול לרשת את הממלכה ,רק את הרוח המקודדת האמיתית בתוך הזרע יכול
לרשת את מה בצדק שלהם.
הבשר ,או גוף האדם נעשה לאחר התמונה של אלוהים וזה לא בדמות האב והאם ,זה
בדמותו של אל שקר.usurper ,
זכור ,החיים האלה הם מוות ,והמוות הוא תחילתו של החיים כמו פירות נולדים.
לכן ,בעולם הזה יש לנו מה שנקרא אלוהים המייצג מוות ולידה מחדש ,בנייה והרס,
חוקים ושחיתות ,כ usurperשל האב והאם.
ובעולם הרוחות או מה שאנחנו יכולים לקרוא לשמיים מעל פני האדמה ,יש לנו את מה
שנקרא האב ,האם והבן ,אשר הם התחדשות החיים והשחתת.
המוות המיוצג על-ידי המישור הארצי הזה הוא לא ביתנו האמיתי ,ולא במקום אליו אנו
שייכים .החיים המיוצגים על ידי הממלכה השמימית שלנו היא ממלכתנו האמיתית ,ומכאן
הגענו לפני העולם והמקום בו אנו באמת שייכים;  .לפני שנפלנו
הרוח אינה זקוקה לגימיקים וטריקים ,אם האב והאם רוצים לדבר עם הזרעים ,הם
מדברים דרך הנשמה שלהם ,כי מה שבזרע היה שלהם במקור.
אנחנו לא תמיד צריכים או צריך לסמוך בכבדות על מידע משני מכל דבר חיצוני ,כי
אנחנו כבר הזרע והיורשים הישירים של האב והאם דרך בנם .כולנו מחוברים אליהם
ישירות כצינור הכוח שלהם ואולי מבפנים.
אך מה אם אינך מזרעו? של האב והאם
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אז תדחה במזיד את האב והאם ותעקוב אחר שהביא לרוח מלאכותית יחד עם זרע זר. .
פשוט אומר ,לא יהיה לך אכפת
לפיכך ,המילה הייתה ממותגת לתוך ליבנו ומחשבותינו ,עד שאחד מהם הגיע לגנוב את
המילה ולעוות אותה.
היום אנחנו מאמינים שהמילה היא התנ ך ,זה לא נכון ,וזה חלק מהשקר והקידוד הכוזב.
המילה היא המשיח ,והיא ישירה מהאב והאם .אותה מילה מקושרת אלינו כחלק מהדנ א
הרוחני שלנו.RNA/
אם אין לנו את המילה הפנימית הזאת ,אנחנו לא של האב והאם ואפילו לא נכיר אותם אם
הם ישוחחו איתנו.
אלה שלא של האב והאם מצייתים לכוח אחר ולרצונם ,הם ילכו בעקבות האל של העולם
הזה.
עכשיו זה המקום שבו זה נעשה מסובך ,אבל אם אתה מתחיל להבין את זה ,אז אתה תהיה
מתוגמל מאוד.
כאשר הגיע האויב ,ושותל את זרעו המרושע ליד הזרע הטוב .הוא יצר בלבול .הוא הגדיר
את עצמו כבורא וכאלוהים ,והכריז שהוא קנאי ,שהוא חטא הגאווה.
הוא אמר" ,לא היו אלים לפניו" .מדוע הוא הכריז שלא היו אלים לפניו? ? מי היה שם
שיכול להיות לפני כן או מי זה היה יכול להיות מקור גדול יותר?
האחד שטוען שהוא אלוהים ,דחה את האב והאם וניסה לגזול את תהילתו על ידי יצירת
הממלכה המקבילה שלו ,ולאחר מכן הכריז שהוא האל היחיד ולא היה אף אחד אחר.
הגיע הזמן שבסוף תקלוט אחת ולתמיד ,שהשם אלוהים אינו מייצג את האב והאם בכל
צורה של משמעותו .המונח אלוהים מייצג מרד נגד ההורים השמימיים ,כאדם המנסה
להלל ולקחת את כל המחווה לעצמו כיישות קנאית.
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מההתחלה ,האל השקרי הזה הכריז והציג לפני האנושות שני עצים ,אחד שהיה עץ החיים
והשני הידע של טוב ורע.
למען האמת ,הוא לא הציג לנו דבר מלבד שקר .עץ החיים הוא מורשתם של הילדים
האמיתיים; הם היורשים של חיי הנצח ,כי הם הילדים האמיתיים של האב והאם.
מה שאלוהים השקר הזה הציע היה ממלכה חדשה ,אחת שלא הייתה שייכת לאב ואמא,
אחת שחיה בתוך קיומו של מוות לנצח על ידי מה שנקרא ,הידע של טוב ורע ,ערבוב
האמת והטעות כדי ליצור בלבול.
לאחר מכן הוא רימה את הזרעים האמיתיים כדי לעקוב אחר הדרך הלא נכונה באמצעות
אחד משלו כדי להפוך לנחש בתחפושת.
פרטים נוספים יהיה סופקים בספר השני של סידרה זו.
אני רוצה שתחשוב .על זה לרגע
"הידע של טוב ורע"
זה כבר אמור להישמע מוכר אם אתה קורא מספיק קרוב .היו שני זרעים שנשתלו ,אחד
היה הזרע הטוב על ידי אבא ואמא דרך המשיח .השני היה זרע רע שהובא על ידי יריבו
של האויב שהכיל גם טוב ורע יחד . .זה היה סילוף ,טריק
יריב זה ניסה לגזול את הקשר האוהב של האב והאם ואת ילדיהם ,לשלוט על שני הזרעים
על ידי שילוב אותם יחד כדי לפתות אותם דרך .misperception
הבעיה היא" ,אלוהים לא האב והאם ,כאמור ,בהתחלה ,הוא האל של הטוב והרע .ודעה!
בראשית " 3/22אלוהים אמר ,הביטו ,האדם הפך לאחד מאיתנו ,לדעת טוב ורע :ועכשיו,
שמא הוא שם את ידו ,ולקחת גם את עץ החיים ,ולאכול ,ולחיות לנצח”...
מה שקרה בגינה הוא הזרעים האמיתיים היו מפותה ,מרומה והוסרו מן המורשת האלוהית
שלהם כדי ללכת על אלוהים שנפל ששתל את מילתו שלו וילדיו בין הזרע הטוב כדי
ליצור בלבול פנימי.
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זה היה אל הטוב ורע ,אל הבלבול ,אל המלחמה ,הנקמנות ,הנקמה ,הזעם והקנאה ,שאף
אחד מהם אינו מאפיינים או פירות של ההורים השמימיים.
כמו שישו אמר לעיתים קרובות ,על ידי הפירות שלהם אתה מכיר אותם.
כאשר האויב שתל את זרעו המרושע ,אלה לעולם לא יוכלו לייצר פירות טובים; לכן,
קיבלנו מזהה זיהוי .של מי הסוטים האלה
כפי שישו אמר ,עץ טוב לא יכול לייצר פירות רעים .אז ,אם העץ הוא רשע כך גם יהיה
פירות .זכרו שהפירות הם הסופיים; זה מה שהופק כאשר הכל נאמר ונעשה.
עכשיו יש לנו הבנה ברורה יותר של השיטה שתי קיפול של משל זה .שיטת שתי
הקיפולים הייתה שהזרע הוא גם ילדיו של האב והאם ,כמו גם ילדיו של אלוהים ,כלומר
השטן.
כמו כן ,הזרע הוא תערובת של המילה האלוהית מעורבב עם מילה מזויפת ,יצירת בלבול.
המשיח הזהיר אותנו ,לא רק שיהיו צאצאים שווא שגדלו בתוך הצאצא האמיתי שהופיע
זהה לכולנו ,יהיה גם מיזוג של המילה האמיתית עם מילת השקר שתופיע זהה.
 .התנ ך הוא לא המילה זה בבל;  .מילה המייצגת בלבול התנ ך הוא מיזוג של שתי האמת
והטעות יחד על ידי הודאה משלו כתחילתו של טוב ורע .זה השושלת המשפחתית או העץ
של הידע של טוב ורע.
זה מה שעבדו עלינו לקבל כמילה בתחליף לאבא ולאמא שהיו מקודדים בתוך הזרעים
האמיתיים.
לכן ,אין באפשרותך לקחת את התנ ך כולו כמילה משום שהיא מלאה ברעל בכל זווית;
זוהי תערובת של טוב ורע .אם תשתה את זה כל מה שאתה תמות ,ולא תוכל לגשת לעץ
החיים . .זה היה הטריק
התנ ך נוצר כדי להונות אותך ולהטעות אותך לעקוב אחר אל שקר במסווה של האב
האמיתי אמא.
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לפיכך ,הוא אמר ' ,אתה חייב לחלק בצדק את דבר האמת ,כמו גם להוכיח את כל
הדברים ולהחזיק במהירות את מה שטוב ' . .זה לא אומר לקבל את הכל
היא חושפת אותנו בתוך כך אנו חייבים בחריצות לחפש את הקוד באמצעות המפתח כדי
שנוכל להבין את התעלומה ,אשר ניתנה כדי לוודא את הרשעים לא הבינו .למרות
שלראות שהם לא יכלו לראות ,למרות שהם שמעו שהם לא יכלו לשמוע.
ישוע דיבר אל חסידיו של אל הברית הישנה ,אלה היו כוהני המקדש ,ואלה היו שומרי
החוק .אלה היו חסידיו המאמינים של הדרך הישנה ,הדרך של קשירה ובלבול.
? אבל מה ישו אמר להם
יוחנן " 8/40-45אבל עכשיו אתה מבקש להרוג אותי ,אדם שאמר לך את האמת ,שאני
שמעתי על האב . ...תעשה את מעשיהם של אביך ואז אמר לו את זה ,אנחנו לא נולדים
מניאוף;  .יש לנו אבא אחד ,אפילו אלוהים
ישוע אמר להם ,אם (שלך) האלוהים היה (שלי) אבא ,היית אוהב אותי :כי המשכתי הלאה
והגעתי מהאב;  ,גם אני לא הגעתי מעצמי .אבל הוא שלח אותי למה אתה לא מבין את
הנאום שלי ,אפילו בגלל שאתה לא יכול לשמוע את המילה שלי? (זה בגלל שזרעי השקר
אינם מקודדים עם הרוח האמיתית או תקשורת סייפר-מפתח).
 ,אתה מאביך השטן .ותאוות אביך אתה תעשה
הוא היה רוצח מההתחלה ,ומלא באמת ,כי אין בו אמת .כאשר הוא  speakethשקר ,הוא
 speakethמשלו :מפני שהוא שקרן ,ואביו , .ובגלל שאני אומר לך את האמת .אתה לא
מאמין לי”
ישוע לא הוציא אגרופים ,הוא אמר להם שהאל ששירת אינו האב אלא השטן ? .זה יכול
להיות ברור יותר
חשוב להבין את העובדה שישוע דיבר אל הכוהנים הגבוהים של יומו ,הכוח הדתי ,והוא
חשף בפניהם כפי שאני עושה כעת ,שאביו אינו אל הכוהנים האלה ,שעליהם עקבו
הכמרים האלה  ,שלמעשה האל שלהם הוא השטן.
? אפשר להוכיח את זה
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בקלות  .רק תסתכל על הפירות
ישוע אמר שאתם מכירים אותם בפירותיו .נאמר ,כי השטן הוא אל התחמושת ,אל
הכוחות . .השטן הוא אל המלחמה השטן הוא אל הזעם ,הקנאה וההרמוניה . .אלו הם
פירות האופל
אלוהי הברית הישנה הכריז שהוא קנאי ,מזעם ,נקמני ואלים נקמנית הזוממים נגד אויביו.
אלה אינם כעת ואף פעם לא היו פרי הרוח.
לאב ואמא אין צורך לקנא ,הם לא מחפשים את הפולחן שלנו הם מחפשים את האהבה
שלנו כמו הילדים שלהם ,לא העבדים והאיכרים שלהם.
 .הם אוהבים מאוד את ילדיהם רק ישות זרה שקרית מחפשת לסגוד וליצור עבדים
ולהביא גברים ונשים לקשירה ,וכך גם האל של הברית הישנה.
אתם תדעו אותם בפירותיו!
עכשיו יש אומרים שאלוהים הזה הביא את המצוות והוא לימד אהבה ועקרונות ,וזה היה
טוב ,אז איך אתה יכול לומר שהוא אל שקר?
כן ,היו דברים טובים שאלוהים זה וילדיו הביאו ,והמשיח תמיד הקים כל דבר טוב
שדיברו עליו להיות מקובע ,אבל כל שקר חייב להתגלות ולהסיר.
זכור זרע יכול לגדול לעץ מרהיב ,אבל אם העץ הוא מושחת כך גם הוא הזרע .וההתגלות
של זרע זה התגלה ,כי  usurperזה הוא האל של שני  .טוב ורע הרשעים תמיד
משתמשים טוב כמו תעלול כדי לעקוב אחר הרוע שלהם ,באמצעות בלבול כדי לערבב
את הנשמה ,וזה עדיין קורה היום.
אנשים כבר האמינו שישוע המשיח בא לכאן כדי להציל אותנו ,אבל הם אף פעם לא
שואלים ,להציל אותנו ממה או ממי? מדוע יש צורך במושיע? מי הרשיע אותנו
מלכתחילה? שאנחנו צריכים להינצל
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האם אב ואמו של אהבה ללא תנאים? מגנים את ילדיהם בעצמם
זוכר את הגיבור מגיע כדי להציל אותנו מפני הנבל ,זה מה שנשמר או אמצעי מוגן .אם
הגיבור כביכול הוא אחד שאנחנו צריכים להינצל ממנו ,אז הגיבור הוא באמת הנבל והוא
לא נדיב או הורה טוב ,אבל  usurperרשע מרושע.
בהתבסס על לימוד דתי רבים ,שברנו את חוק האלוהים ולאחר מכן נידונו למוות ,אך
משום מה הוא החליט לשלוח את בנו היחיד כדי לתת לנו דחייה של חוק שניגוד,
 wherewithשהוא גינה אותנו.
 .זה רק בלבול אלוהים מתנהג כמו הנבל והגיבור .שאנחנו צריכים להציל ממנו
אלוהי הברית הישנה לא היה האב והאם ,הוא היה ישות שקרית שבאה לכאן כדי לזרוע
זרע רע בין הזרע הטוב ,כולל זריעה בתוך הזרעים גם כמשיח שקר ואבא שווא ואמא
תחת האשליה של להיות אל חיצוני  .לא הורה פנימי
הוא הביא את ילדיו לחיות בקרב ילדיו של האב והאם וכולם נראו אותו הדבר על פני
השטח עד שזהותם יכולה להתגלות.
אלוהים זה נראה בהתמדה מדבר עם העם ,חי בין האנשים ,הולך הלוך ושוב בין האנשים.
הוא אפילו מצהיר ,כי משה היה הנביא הגדול ביותר שחי אי פעם כי הוא דיבר עם
אלוהים פנים אל פנים.
אך ישוע אינו מסכים .הוא אמר שאיש מעולם לא ראה את האב ,שמע את קולו או הביט
על צורתו .זה היה ב refutationישירה של המילים שקראנו בברית הישנה.
נאמר לנו שהאויב ישתול מילה מזויפת .ממש ליד המילה האמיתית וזה היה מעורבב
לגמרי כדי ליצור בלבול כמו גם טוב ורע .אם לא השתמשת במפתח הקוד ,לא תוכל
לפענח את ההבדל.
מפתח קוד הוא הקשר  DNA/RNAאל האב והאם ,וזה בתוכנו .עם זאת ,אם אנו
מחפשים חיצונית ,בין אם בחוק ,בהוראה או בכתיבה ,או אפילו אל אל שקר ,אז אנחנו
מנותקים ,אלא אם כן הדברים האלה מתקיימים בתוכנו.
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זה בדיוק כמו אם אתה מאזין לערוץ רדיו ולאחר מכן להחליף את הערוץ ,אז תשומת הלב
שלך היא בתדר אחר ,והתדר המקורי כבר לא מחובר למודעות שלך .לכן ,אתה יכול
לקבל את התדר הלא נכון תחת העמדת פנים שזה האות הנכון.
אם מ מילה יכול להיות גם טוב ורע ,כך גם יכול זרע האנושות אשר ניטע בתחילה גם
טוב וגם רע .גילוי זה הוא לעזור לנו להבין ,כי זרע שווא ,או ילדים שווא נשתלו בקרב
האנושות כמו ה taresבקרב החיטה ,בדיוק כמו המילה שווא נשתלו ליד הכתיבה
האוראלית האמיתית בתוך התנ ך כדי ליצור בלבול ,בבל/תנ ך.
האם אתה מתחיל לקבל את ההודעה ,לא כל מי שאנחנו רואים הוא האב והאם ,בדיוק כמו
לא כל דבר בתנ ך הוא המילה האמיתית ,זה מעורבב עם השקר!
ובדומה לכך ,שיש בני אדם השייכים להורה הנושא זרע הידוע בשם לוציפר ,כמו גם
השטן ,או הארכון של היקום הזה.
! אתם תדעו אותם בפירות שלהם
יש בני אדם שמסתובבים בינינו כרגע ,שאינם כמו הזרע האמיתי ,הם לא מהאב והאם ולא
יכולים להיות .אין להם את אותם תכונות ,אותן תכונות ,ואותו המוח .הם ילדיו של
אלוהים/שטן.
עכשיו מה קורה כאשר אחד לא להסיר את העשבים בגינה שלהם ,והם מאפשרים להם
לצמוח עד הקציר? ובכן ,כל גרדנר מבין ,שאם לא תסיר את העשבים הם יקחו את הגן,
ובקציר לא תוכל אפילו לזהות את הצמחים האמיתיים.
זה מתגלה במשל של עץ התאנה .התאנים הן הילדים האמיתיים ,אבל העלים המכסים את
העץ הם ילדיו של השטן .כאשר עץ תאנה מתקרב לקציר ,כל מה שאפשר לראות הוא
העלים המכסים הכל ,אתה אפילו לא יכול לראות את התאנים ,ואולי אפילו לתהות אם יש
שם תאנים בכלל?
מארק " 13/28עכשיו ללמוד משל של עץ התאנה; כאשר הסניף שלה עדיין רך ,ומשם
עלים ,אתם יודעים שהקיץ קרוב”:
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הסניף מייצג שורות משפחתיות ,שורש המשפחה .כאשר הוא מגלה כי הוא עדיין רך ,זה
מייצג את העץ מלא  ,sapכלומר השופע שלו מוכן לצמיחה מדהימה.
כאשר הוא מדבר על הצבת עלים ,זה מייצג את השבט ,כדומה מהמילה המקור היווני
 ,phylēאשר הופך  ,phyllonוזה אומר .שהצאצאים של השושלת
לפיכך ,הסניף הוא תחילתו של השושלת האמיתית שתפיק את התאנים או הפרי של העץ,
אך העלים שלו הם העשבים המעורבים בתוך הכריכה של הפרי.
משל פשוט זה מתייחס לילדיו של השטן כזרעיו ,הנראים כעת כעלי העץ המכסים על
התאנים ,או ילדי הקציר.
זכור כאשר עשבים יכולים לצמוח ,הם יקחו את כל הגן.
כאשר הוא מצהיר ,הקיץ קרוב ,זה מתייחס לחום ' ,"therosמייצג את החום מופיע ,זה
כאשר הדברים מוכנים להיות מאוד רע ומכוער.
זה חושף את הזמן לפני הקציר ,או הקיץ שלפני הסתיו ,כאשר ילדי השטן ירוויו את
העולם כולו מכסה את הילדים האמיתיים של האב והאם ,כפי שהם בקושי יזוהו.
עכשיו אתה יודע מה ישו התכוון כשהוא סיפר לאנשים האלה ,הם לא היו ילדים של האב
שהם ילדיו של השטן.
זו לא הייתה מטאפורה ,זה לא מייצג; בכתב .זה אומר שהם היו ילדים מילולית שנוצרו
והולידו על ידי השטן ,ביצירת דנ א מסוימים ,אבל שזורים בתוך האנושות באמצעות
אותו מתחם  DNA/RNAהאנושי שלהם להתרבות בקרבנו.
 .הם נכנסים לכל מירוץ ,קריד וצבע אין קבוצה מסוימת או אנשים על הכוכב הזה
שמייצגים את מי שהם ,הם כולם זה לצד זה לכל אחד מאיתנו ,מופיעים כמו שאנחנו
עושים ,אבל הפירות שלהם הם חשכה ,והדרך היחידה ניתן יהיה לומר את ההבדל הוא
שאתה תדע אותם על ידי הפירות שלהם...
אני לא מתכוונת כשאנשים .מתחמקים ועושים טעויות  .אני לא מתכוון כשאנשים נופלים
אני מתכוון שכל החבילה שלהם .מלאה ברוע לליבה  .יש הבדל גדול והם יכולים בקלות
להבחין באמצעות הקשר הפנימי שיש לנו עם האב והאם.
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פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינותmeekness ,
וטמפרנס ,המובילה לחיים.
הרשעים לא מראים את הפירות האלה לתוך הליבה שלהם ,הם יכולים לייצר חזית או
לזייף את זה לפעמים ,אבל זה לא יגיע מליבת הגרעין שלהם להיות.
רק ילדיו של האב אפילו בחולשה ומעידה יכולים לייצר פירות אלה בליבת ההוויה
שלהם ,שלהם  ,מושב הנשמה .ה ! irעץ החיים
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פרק (-)5לפענח את האניגמה!
ספר זה עשוי להפוך את ההתגלות החשובה ביותר שקראת אי פעם בחיים שלך או שזה
יכול להיות רעל למוח בהתאם לקידוד שלך.
מה עומד להיות מפוקפק בתוך המוח שלך הוא ללא ספק הודעה מדהימה של תקווה גדולה
יותר ממה שאתה יכול אי פעם לדמיין ועדיין כבוד וחריצות גדולה נדרש לעשות שימוש
בידע זה.
כאשר אנו חוזרים לידיעת הזרע ,אנו מתחילים לפענח את הטקסטים העתיקים בצורה
כזאת שתציג קוד ,אשר יפתח את עיניך כדי לראות ואוזניך לשמוע ,קוד שנשתל בתוך ה-
 DNAהרוחני שלנו .קוד כה נפלא ,כה נפלא ,כה נפלא שהוא ייראה ברור כמו השמש
ברקיע הצהריים.
הגוף עצמו הוא רק קונכייה ,פגז שמכסה את האמת לגביך ואלי .זה כיסוי או הסוואה,
מסכה אם תרצה ,הוא לשנות את התפיסה שלנו של מה שאנחנו באמת ברמות המרהיב
ביותר של הבריאה ,כי יש עד עכשיו הסתתר מאחורי הרעלה.
כאשר אנו מסתכלים על גופנו ,רובם אינם מבינים כי הם רק פקעת המכסה משהו בתוך,
כי הוא מוסתר .הגוף האנושי שלנו הוא קליפה או גולם לנשמה-מקדש.
המונח נשמה יש מגוון של משמעויות .עם זאת ,שני המונחים הנכונים ביותר ביוונית
העתיקה הוא  ,Psucheו .Pneumaשני המונחים מייצגים את הנשימה בתוך סוג;  .אוויר,
שהוא בסוג ,רוח
כאשר אנו שומעים את המונח ,רוח הקודש ,היא מגיעה מהמילה,Haggion Pneuma ,
או הרוח האלוהית או נשימתו של האב.
מעברית עתיקה ,המונח "נשמה" שוב מכיל מגוון משמעויות .שני המונחים הקרובים
ביותר החושפים את המסר המיועד שלו הם ,נפש ו .N'shamah-נפש מייצג מתקן נשימה
או יצור; כגון חיה או אדם ,ו N'shamahמייצג את נשימת החיים עצמה ,או רוח אלוהית.
כאשר אנו מתחילים לקלוט ,התנאים של היוונית והעברית הם ללא תשלום .שתי השפות
מגלות את המשמעות האמיתית .הנשמה היא הרוח בתוך היצור כמזוהה כמשב אוויר.
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לכן ,במובן מסויים ,גוף האדם הוא האבק או הקרקע של האדמה ,והנשמה היא של
האוויר ,או השמים.
למדנו שישו הוא האור של האדם/האנושות ,שהם הזרעים האמיתיים של הבנוטעים,
מהאב והאם.
חשוב להבין ,כאשר אנו מחשיבים את שמי הלילה ,אנו רואים מיליארדים על מיליארדי
כוכבים המדליקים וחושפים את הוד מלכותו ובהירות . .הכוכבים האלה הם שמשות
לעתים קרובות המשיח מתגלה כשמש האבא .מה שאנו עדים הוא מקביל למה שאנו
עשויים ברמת הרוח . .אנחנו בסוג של שמשות  .שמשות הן באור קיצוני לכן ,המונח
שמש ניתן להחליף את השם הנשמה או סול.
ישנם שני סוגים של שמשות ,ישו האמיתי ואחיו ואחיותיו ,והמשיח או אנטיכריסט,
וילדיו .הפיזי מקומי השמש היא האנטיכריסט .מאוחר יותר...
וכך ,אנו מגלים קוד חבוי בתוכנו .המונח "נשמה" הוא התייחסות עמומה למונח סול,
שהוא לטינית עבור השמש.
ישוע ידוע בתור השמש/הנשמה של היושר ,ואנחנו השמש האחות/נשמות של אותה
תהילה.
אל הרומיים " 8/18מפני שאני מעריך שהסבל של הזמן הנוכחי הזה לא ראוי להשוות
לתהילה אשר יתגלה בנו”.
! זו אמת דינמית
הסבל שלנו הוא הארה .שאנחנו כבולים למוות התהילה היא ההתגלות כי חיי הנצח כבר
בתוכנו המורחבת מלפני היסודות של העולם הזה ,אבל זה חייב להיות חשוף .ההתגלות
באה באמצעות הפרי בעונת הלידה.
עכשיו חוזרים לזרעים ,אנחנו מתחילים ללמוד את התעלומה של מי הילדים של האב
והאם באמת.
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הם הזרע הנטוע של האב והאם באמצעות ישו הבכור ,אבל הגוף האנושי הוא פשוט
כיסוי ,גולם ,יצירה מושחתת.
הכיסוי הזה הוא מה שמדענים יכולים לקרוא לעולמות החומר התלת-מימדי .הגוף עצמו
הוא לא האור ,זה מה שמקודד בתוך הגוף ,האור שבפנים ,המסתורין של החיים הנצחיים.
בתוך הגוף הוא האור של האב והאם ,המהות שלו ,ה DNA-שלה ,התהילה שלה .אבל זה
בשלב מוקדם מאוד של צמיחה ,דומה מאוד הזחלים ,שהוא החסר החדש ,לעתים קרובות
 wormlikeצורה של חרקים רבים לפני מטמורפוזה.
כמו כאשר הגולם מת ומבפנים מגיע בוקע ,פרפר יפה.
הילדים האמיתיים עוברים את מה שנקרא ,שינוי צורה ,או שינוי שבו המעטפת החיצונית
שלנו נמצאת בתהליך של מוות ,כך שניתן יהיה ליצור את הפנימיות ולהפוך להיות
מפוארת.
במובן מסויים ,אנו משהופכים מאדם לרוח שתהיה לו זהות אישית המופרדת משאר
הזרעים;  .אך עדיין חלק מהכל
זה נחשף בברית החדשה ,כי הטופס שקראנו ,האדם של התחום השלישי שנוצר באמצעות
שחיתות ,אבל אשר נמצא בתוך נוצר באמצעות השחתת.
משמעות הדבר היא ,החיצוני הוא תמיד במצב של ריקבון או מוות ,הפנימי הוא במצב של
הפיכה ,או להבין שהוא נצחי .לכן ,הגולם החיצוני חייב למות לפני התהילה הפנימית יכול
' להגביר ' ולחיות.
אף על פי כן ,כאדם מזמן שנולדנו ,אנו מתים ,כי המכולה שמקיפה אותנו היא מוות .זהו
תהליך כלפי החופש המוחלט שלנו והחיים הנצחיים .הזרע חייב למות תחילה לפני הרוח
בתוך יכול באמת לחיות.
כולנו חייבים לעבור את השינוי הזה ,כמו למשל ילד שמתחיל כזרע המחובר לביצה;  .זה
חייב להיכנס לישות להיות זה הוא הגולם של משהו בתוך זה צריך את התהליך הזה כדי
להצעיר את החיים מהמוות.
כאשר אתה מתחיל להבין את המסתורין של הזרע ,אתה מתחיל להבין את המסתורין של
נושאי הזרעים ,האב והאם דרך הבכור שלהם ,המילה.
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פרק ( -)6ההורים האלוהיים שלנו!
 ,אנחנו הצאצאים הניסים של הבורא .האב והאם לכן ישוע זיהה את הכוח הזה כאביו.
הכתבים האבודים מגלים שהוא גם זיהה את הכוח הזה כאימו .המונח אב ואמא מאירים
את הקשר שלנו ,כדי לעזור לנו לזהות טוב יותר את הקשר שלנו איתם.
 1יוחנן " 3/2הביטו ,איזה סוג של אהבה האב העניק לנו ,שאנחנו צריכים להיקרא לילדיו
של האב :לכן ,העולם לא מכיר אותנו ,כי הוא לא הכיר אותו.
אהוב עכשיו אנחנו ילדי האב ,ועדיין לא נראה מה נהיה :אבל אנחנו יודעים שכאשר
המשיח יופיע ,אנחנו נהיה כמוהו;  .כי נראה אותו כמוהו”
אנו מכירים לעיל ,השינוי שאנו עוברים כעת ,אך איננו רואים מי אנחנו באמת ,ולכן אנו
נמצאים בעיצומו של שינוי ,כלומר השינוי.
אנחנו יודעים עם זאת ,שכאשר אור המשיח מתגלה בתוכנו ,אנחנו נהיה "כמו ישו" ,כי
אנחנו גם בנים ובנות ,יורשים משותפים .ואנחנו נראה אותו כפי שהוא באמת ,כי אנחנו
נהיה כמוהו.
משום שאנו יודעים כעת שהזרעים האמיתיים הם מנושא הזרע ,שהוא המשיח ,אך ברגע
שנולד לחיים ,אנו נעשים מאומצים כילדיו של האב והאם כיורשים של ישוע ויורשים של
הוריו .ובתורו את הזרעים האמיתיים לא הופכים לילדיו של ישו כנושא הזרע ,אבל הפך
להיות אחיו ואחיותיו.
לכן ,אנחנו כבר הילדים של האב והאם ברגע ששינוי הצורה החל ,אם כן ,הזרע הרוח של
האב והאם שוכנת בנו באמצעות ישוע.
זכור ,היו שני זרעים שנשתלו ,אחד מן האב והאם בא מן המשיח ,ואחד מן האלים של טוב
ורע.
? איך אנחנו יכולים להבחין בהבדל איך אנחנו מבינים את הניגוד בין השניים?  .יש
מפתח שניתן להבין
לפני שנוכל להבין מי ,הזרעים האמיתיים ,עלינו לזהות קודם את האב והאם.
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שיקרו לנו מתחילתו של הזמן; נאמר לנו או הורו לנו שהאב והאם הם אל הדורשים פולחן
וצייתנות ,שאנחנו פשוט איכרים ועבדים בממלכה שבה אנו נותנים את הפולחן שלנו
ומ obeisanceאל אלוהים זה.
נאמר לנו שאלוהים הזה קנאי ,כועס ומלא זעם .ובאותו הזמן ,הורו לנו שהוא גם אוהב,
רחום ואלוהים אדיב.
הבעיה היא שאתה לא יכול לקבל שני מאפיינים נפרדים של חיים ומוות ולשלב אותם
אחד .לא ניתן להתפשר על אהבה מותנית .בזעם ,קנאה ושנאה
האל של הזקן חשף את מי .הם באמת היו בפירותיו האב לא יכול לשקר ,האב לא יכול
להתפתות על ידי הרוע ולא האבא להשתמש ברוע מכל סיבה שהיא .אם הרוע אינו מפרי
רוחו של האב והאם ,והוא חלק מהשגיאה ,כיצד יכול האב והאם ,שאינו חלק מהרוע,
השתמש ברוע?  .זה בלתי אפשרי
אך אלוהי הקדמונים התגלה-
ישעיהו " 45/7אני מגבש את האור ויוצר חושך :אני עושה שלום ,וליצור רוע :אני
אלוהים עושה את כל הדברים האלה”.
ובכן ,מובן מאליו שאלוהי העץ של הידע הטוב והרע יהפוך להיות הטבע הדואלי הזה.
האב והאמא האמיתיים לא יכולים להתפשר עם הטבע השטני ,הכפול והמעוות
הזה . .זה בלתי אפשרי
כאשר אנו מתחילים ללמוד את האמת על הקשר האלוהי הזה ,אלה של האב והאם
מתחילים להבין שאנחנו זרעים/ילדים הניזונים וניזונים על ידי ההורים האלוהיים שלנו.
 .זה הקשר האמיתי שלנו  ,וברגע שתבין את האמת הזו .תבין לנצח את המסתורין של חיי
הנצח
הקשר בין הבנוטעים והזרע הוא אחד מאהבה ללא תנאים .בתור גרדנר ,אנו נוטים
הזרעים ולאחר מכן לצמחים כפי שהם בוגרים ,כך שהם יכולים לייצר פירות .אנחנו לא
דורשים אמונים ,ולא כוח .לשלוט על הצאצאים החפים מפשע אנחנו פשוט לטפח
ולהאכיל אותם תוך קבלת התהליך.
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הקשר שלנו לאב ואמא הוא אחד העיצוב המוחלט . .אנחנו כאן כדי להפוך להיות כמוהם
אנחנו כאן כדי לצמוח דרך תהליך שנקרא מוות ולידה מחדש.
הקשר שלנו לאב ואמא הוא שאנחנו ילדיהם ,לא המשרתים שלהם.
כל אחד מאיתנו חייב לעבור דרך משפט האש של חשכת המוות כדי להיכנס לחיים . .זה
תהליך הרוחות ,הגשמים והסערות שאנו עוברים יחד עם הטפילים ,החרקים והיצורים
האחרים הם חלק מהתהליך כדי לחזק אותנו ,לתת לנו בהירות וידע שמוביל לחוכמה.
לאב ואמא יש אהבה שומרי .עומק לכל אחד מילדיהם  .והאהבה הזו חסרת תנאים
כאשר אנו נוטים הצמחים שלנו לעקוב אחר פרוטוקולים מסוימים לתת לכל הצמחים
שלנו את הסיכוי הטוב ביותר לחיים .אנחנו לא דורשים .פולחן מכל סוג שהוא
עם זאת ,מה שאנו עושים הוא שהמפעל מייצר פרי כמו טבעו .אם אין פרי הצמח חסר
תועלת ,אבל הרוח זרע/נשמה עדיין נצחית.
כל אינדיקציות של פולחן שנכתב בתנ ך הובאו על ידי המודחים שהביאו אלינו את המילה
הפגומה ,כי ,הם דורשים אמונים ולסגוד כאחד מלא גאווה ואגו.
הורים טובים לאוהבים לעולם .לא דורשים פולחן מילדיהם הם אף פעם לא מאיימים על
ילדיהם במעשי ענישה מחרידים כדי להרוס את ילדיהם; מכיוון שהילד שלהם לא הצליח
לציית או לעקוב כראוי.
אלו הן המעשים של השטן ,שפירושו יריב לזרעי האור של האב והאם.
הוראה ותיקון הוא קורס תקף לעזור לאהוב אחד למלא את האחריות שלהם .אבל זה אף
פעם לא באמצעות כפייה ,כוח או איום.
ההורים האלוהיים שלנו לא יכולים להיות קנאי ,מזעם ונקמני ,זה לא חלק מהדמות
המושלמת שלהם.
אין דבר מעבר ,לפני או מעליהם גדול יותר מהאבא .לפני שהצמחים שלך מייצרים
פירות ,האם אתה שונא אותם ,אתה בז להם ,אתה דורש פולחן מהם?
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כמובן ,לא ,אתה יודע .שזה תהליך שלוקח זמן ובכל זאת אתה ממשיך להאכיל אותם
ולהזין אותם לא משנה מה יקרה .מכיוון שזו האחריות המסורה שלך כפי שאתה מאפשר
לתהליך להתפתח .אותה האמת מתקדמים .לאיך שאנחנו מטפלים בילדים
אנו מתפתים להאמין בשקר ולכן אנו נאבקים ונכשלים ללא הרף ,משום שאיננו מבינים
את האהבה הפשוטה הרחומה האמיתית של האב והאם.
הם יודעים מה אנחנו צריכים לפני שאנחנו שואלים ,הם יודעים מה אנחנו צריכים תמיד,
והם נותנים לנו את זה באופן חופשי ,אם נרשה.
הבעיה היא אלה הרשעים יש ללכלך את הקרקע עם רעלים ומזגני קטלני ,ואנחנו סופגים
את הדברים האלה לתוך תהליך הצמיחה שלנו ,אשר הורג את הצמח ולהפוך אותם
עקרים.
ובכל זאת ,מה שמדהים כל כך הוא ששום דבר שהצד האפל אי פעם יכול להשמיד אותנו
בסופו של דבר .זכור ,הזרע חייב באמת למות לפני שהוא יכול לחיות.
אם הזרע לא לייצר פירות ,אז הגולם או המנגנון האנושי יהיה  toiledמתחת לאדמה
ולאחר מכן יישלח חזרה כדי לשחזר את התהליך .עליו להיוולד מחדש ושוב ברעלה
אנושית זו ,עד שהוא יייצר מספיק פירות כדי לאמת שינוי בחיי הנצח.
מוות עשוי לבוא אלף פעמים לפני שאנו מייצרים פירות ,אבל בסופו של דבר התהילה
שלנו יהיה הוקם .כי מה שנמצא בגוף אינו יכול למות ,הוא נצחי ,זה רק חסר הגדרה של
זהות שהוקמה על ידי הפירות.
כל זרע מקבל פוטנציאל מלא ,אבל הוא גם נייטרלי בבריאה .על ידי ההתנסויות שלנו,
בדיקות וקשיים ,אנו הופכים ,בהתבסס על השימושים שלנו של הפוטנציאל הזה ,את
הרוח שאנו לבסוף לשנות לתוך ילד ,יורש האב והאם ויורש העצר לישוע.
אני מצטער אם אני חוזר על דברים ,אבל ההבנה הזאת מאוד חסרה ,שייקח זמן מה לפני
שהוא מחלחל לתודעה.
זוכר; התהילה תיחשף בנו.
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האב והאם לעולם לא יוותרו עלינו ,ואף פעם לא יעזבו אותנו .אם זה לוקח אלף חיים,
אנחנו מייצרים פירות ,כי זה תהליך של חיים יוצא מהמוות.
אז ,כילדים של האב והאם ,אנחנו לא יכולים באמת למות ,משמעות לא קיימת ,כי הרוח
שלנו הטבע האלוהי של הבריאה היה והוא נצחי .כאשר האב והאמא יצרו אותנו כאור
בגוף ,היינו נצחיים ,בהתבסס על התדמית והדמות שלהם .האב אינו יכול ליצור דבר.
מלבד החיים הנצחיים
זה שנוצר כבשר ודם הוא שחיתות .שום דבר שהאב והאמא יוצרת .הוא מושחת ,וגם לא
יכול להיות הכל כמו אחרי ,רוח נצחית לא יכולה ליצור מוות;  .זה יכול ליצור חיים
נצחיים
להלן תוכלו לראות את ההבדל בין מה שהאב יוצר ומה שאלוהים יצר ,כאשר מדברים על
הגוף האנושי.
אני לקורינתיים  ..." -15/42הוא מנזרע בשחיתות; הוא גדל בהשחיתה:
הוא נזרע בקלון; הוא גדל בתהילה :הוא נזרע חולשה; הוא גדל בעוצמה:
הוא מנזרע גוף טבעי; הוא מעלה גוף רוחני .יש גוף טבעי ,ויש גוף רוחני.
וכך ,זה כתוב ,האדם הראשון אדם התקיים נשמה חיה;  .האדם האחרון הפך לרוח
מעודדת”
זה חושף שבשר ודם הוא לא הבריאה של האב והאם .בהתבסס על חוק המוות בעולם
הזה ,צורת האדם שלנו ,כפי שנאמר קודם הוא "לא" בתמונה ובדומה לאבינו ולאמא
שלנו ,אך היא בתמונה ובדומה למוות ,שניתנה לנו על ידי האלים המזויפים ומנהיגם.
הגולם הוא לא חיים נצחיים ,הוא חייב למות ,כי הוא מושחת ,כלומר אין לו חיי נצח; לכן,
להפך ,הגוף תמיד .perishing
השאלה נשארת ,אז מה הוא מיכל הזרע האפל של המודחים? זה גם הגוף האנושי הגולם.
הזרע שנשתל על ידי האב ואמו הוא התוצר הלא גמור של הנשמה המתפתחת שלנו.
 51ע מ ו ד |

ילדי הקציר
היא נשתלה בתוך גוף המוות האנושי ,כך שניתן ליצור מחדש את הזרע ,שהוא אחד ש
הוא להיות מחדש רוחנית או מחודשת.
לעתים קרובות נאמר שאחד צריך להיוולד מחדש .ישנם שני סוגים של לידה מחדש .אחד
בבשר באמצעות גלגול נשמות ,והשני ברוח דרך התחדשות או התחייה מהמוות או
התעוררות החיים.
כאשר המשיח אמר לניקודמוס על הצורך להיוולד מחדש ,היתה התייחסות מוסווית להיות
מחדש בבשר ,עם זאת ,מה שישו התייחס ,הוא להיוולד מחדש ברוח.
כזרע ,היינו ניטרליים עדיין לא פותחו ,מוטבעים כמו הביצה הזורעת בתוך רחם של האם.
לכן ,כילד אמיתי של התחדשות ,אנחנו בנויים באופן מלא ,וחזרנו למצב של אי השחתת
או רוח ,כלומר . .להיוולד מחדש
זרע האור הוא הנשמה שלנו חווים מוות באמצעות יצירת החושך הגוף האנושי.
הנשמה שיש בה את האור של ישו ,נשתלה בתוך האדמה כגוף המוות האנושי.
החיצוני אינו משקף את הפנימי; החיצוני הוא קונכייה ,רעלה המסתירה את הבתוך .ורק
עם הפקת הפירות ,זה יהיה גלוי לזהות מה באמת בתוך.
משמעות הדבר היא ,שיש אנשים שאין להם את הנשמה של האב והאם ,יש להם את
האופי של אביהם ,היריב ,שהוא חושך ורע או תערובת של טוב ורע ,כשילוב היוצר תוהו
ובוהו.
 Taresהם לא צמיחה חוקית;  .הם מהווים עשב בתחום הזה ה taresוהחיטה עשויים
להופיע כאחד מתחילתו ודרך התהליך .וכך ,כל בני האדם מופיעים כדומים בהתחלה.
כשתינוק נולד ,הם נראים דומים עד שהילד יגדל ויחשוף את ההשתקפות הפנימית
האמיתית שלהם .זהו הגידול האולטימטיבי שבסופו של דבר לאמת את הפירות.
הגלמים ,כלומר האנושות הם תערובת של החיטה וה ,taresאשר בתוכם מגדירים את
ערכם האמיתי.
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לכן ,לימדו אותנו ,כי בשר ודם אינו יכול לרצות את האב ,כי זה מוות לא חיים .זה מה
שבפנים בסופו של דבר לשאת פרי.
 1הקורינתיים " 15:50עכשיו זה אני אומר אחינו כי בשר ודם לא יכול לרשת את מלכות
האלוהים; השחיתות לא תירשם בהשחיתה”.
אל הרומיים "-8/5כי הם לאחר שהבשר מתעניין בדברים של הבשר; אבל הם מחפשים את
הרוח .את הדברים של הרוח
אז ,אז הם בבשר לא יכולים .לרצות את האב
אבל אתה לא בבשר ,אלא ברוח ,אם כך תהיה הרוח/הזרע של האב לשכון בך .עכשיו ,אם
לכל אדם אין את הרוח/זרע של ישו ,הוא לא שלו”.
אם האב והאם יצרו בשר ודם ,זה היה משביע רצון ,אך האב והאם לא יצרו את האדם.
אולם ,כאשר אלוהים ברא את האדם;  .זה מה שהיה לו לומר
בראשית " 1/31ואלוהים ראה את כל מה שהוא עשה ,והביטו . ,זה היה טוב מאוד. .
והערב והבוקר היו היום השישי”
אני לקורינתיים  ."-15/42כך גם תחיית המתים הוא מנזרע בשחיתות; הוא גדל בהשחיתה:
הוא נזרע בקלון; הוא גדל בתהילה :הוא נזרע חולשה; הוא מורם בכוח :הוא נזרע גוף
טבעי; הוא מעלה גוף רוחני.
יש גוף טבעי ,ויש גוף רוחני .ולכן ,זה כתוב ,האדם הראשון אדם התקיים נשמה חיה; .
האדם האחרון הפך לרוח מעודדת
האדם הראשון הוא כדור הארץ ,אדמה;  .האדם השני הוא האל מגן-עדן כמו האדמה ,הם
גם הם אדמה :וכמו השמים ,כאלה הם גם  .זה שמימי
וכפי שנולדנו את תדמית האדמה ,נסבול גם את התדמית של השמים .עכשיו אני אומר,
אחיי ,הבשר והדם לא יכולים לרשת את ממלכת האב; השחיתות לא תירשם בהשחיתה.
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הביטו ,אני מ shewלכם תעלומה; לא כולנו נישן ,אבל כולנו נשתנה ,ברגע ,במבט של עין,
בניצחון האחרון :על החצוצרה ,יישמע והמתים יגדלו השחתה ,ואנחנו נשתנה.
עבור  corruptibleזה לשים על השחתת ,ואת בן התמותה חייב לשים על אלמוות .אז,
כאשר ה corruptibleהזאת תהיה במצב של התעוררות ,התמותה הזאת תחלוף על חיי
האלמוות ,ולאחר מכן תובא להעביר את האמירה שנכתבה ,המוות נבלע בניצחון ? .או
מוות ,איפה העוקץ שלך ? הו ,קבר ,איפה הנצחון שלך”
כעת אנו מתקרבים לאמת האולטימטיבית שאכן תעורר את הזרעים האמיתיים.
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פרק ( -)7האויב בפנים!
אני בטוח שבמובן אחד מזעזע להבין שהאנושות היא תערובת של זרעים טובים ורעים.
ולמרות זאת ,במובן אחר ,זה די אמין מכיוון שזה נראה כמו הדברים באמת.
העולם שלנו הוא תערובת של טוב ורע ,אמת וטעייה ,נכון ולא נכון .בכל מקום בו אנו
מסתכלים העולם מעורבב עם הקוטביות ההפוכות.
כפי שציינתי לאחרונה בבל מגיע מן המילה משמעות לערבב ,כדי ליצור בלבול .זה כמו
עם כל דבר אחר ,אם אתה מערבב יחד טוב עם רע ,אתה לדלל את העוצמה המקורית.
אנחנו חיים בעולם שבו הכל משולב וזה לא משנה מה הוא כי הוא מעורב ,כאשר עיוות
התווסף לתוך הנוסחה היא תיצור דילול או אשליה.
אני בטוח שרוב זה עלול להיות הלם ללמוד שהתנ ך היה מעורבב עם שילוב של אמת
וטעייה ,טוב ורע ונכון ולא נכון .זה נעשה כדי להשליך .אותך מהנתיב הנכון אם כל מה
שאתה עושה הוא לאדן עם תערובת של ההפך שום דבר חיובי באמת יכול להתבצע אי
פעם.
וכך ,זה היה מההתחלה ,הרשע ,האויב ,או רוח הבלבול שנכנסו לממלכה שלנו ומערבבים
בתוכה שילוב של מיני כדי לוודא שאיננו תופסים את האמת בכלל ,שאנו כל הזמן
מתנדנדים הלוך ושוב כמו מטוטלת לא ממש  .מוודא את הידע הנכון
אני לא אומר לזרוק את התנ ך; אני לא אומר שיהיה טוב יותר .אם לא תקרא את זה אני
אומר את זה כמו עם כל דבר שאתה צריך להשתמש בהבחנה שלך-את המפתחות בתוך,
כדי לוודא אם מה שאתה נחשף הוא מדויק או רמאות .וזה הולך על כל הדברים .שאנחנו
מחוברים אליהם בחיים
לעולם לא נוכל לקחת .שום דבר כמובנים מאליהם להאמין שכל דבר הוא קדוש,
 undefiledוטהור בעולם הזה משאיר אחד פגיע להצעה .כפי שישו חשף ,אין שום דבר
טוב בעולם הזה.
כמו דתות ,מפלגות פוליטיות וכל דבר אשר מקדם תיאוריה אחת מעל לאחר ,זו תמיד
סכנה אפשרית כאשר אתה מובל במקום להיות מונחה מבפנים.
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כמובן ,בכל הדברים יש מבנים של מחשבה וחלק מהמבנים האלה מתיישרים לאמונה
הפנימית שלך . .אני מבין את זה גם במפלגה הפוליטית ,אנשים נמשכים לדברים
שמתאימים לרגשות האישיים שלהם על מושגים אידיאולוגיים מסוימים.
כמובן ,אם מפלגה אחת או מערכת של אמונה אומרת משהו בדיוק מול מה שאתה מאמין,
ואחר הוא מסונכרן עם חלק מהתצוגות האישיות שלך ,כמובן ,אתה תימשך אל המפלגה
התואמת ביותר לרגשותיך.
הבעיה היא ,שרובם מעולם לא הבינו כי כל הקבוצות ,מסיבות ,כתות ,דתות ומה לא,
לכולם יש את אותו הדבר במשותף ,כדי למשוך ,לנווט ואז להוביל ,ואז לתמרן אחד
להיות מבוקרת לחלוטין רוחנית ,פיזית ,רגשית ,נפשית.
הנחת הקרקעות הראשונית היא משיכה כראיה משותפת ,תחושה שדומה שמזכה את
תשומת לבך .לאחר מכן ,כאשר הענקת את תשומת לבך לתפיסה תואמת זו ,היוזם מנסה
לכוון אותך ליותר מהעקרונות הבסיסיים שלהם.
המטרה היא ברגע שיש להם את תשומת הלב שלכם הם רוצים שתלמדו על מה שהם
באמת רוצים שתעקבו.
 .לכל הקבוצות יש אג'נדה וכולם יודעים ומבינים לגמרי ,ברגע שהם משכו אותך בנקודה
דומה של עניין או אמונה ,הם מוסיפים יותר תוכן לספקטרום ,כי הם יודעים עכשיו שהם
משכו את תשומת לבך.
ויש עובדה עצובה ומסוכנת על האנושות ,וזה ,כאשר אחד הוא פיתה על ידי מסגרת דומה
של המוח הם פתוחים לאחר מכן כמעט כל הצעה הבאה.
הוא האמין כי אם צד מסוים או קבוצה מסכימים על נקודה דומה אז רק אולי הם כמוך
ויש להם את החשיבה אותו ,ולהסכים על רוב הנקודות האחרות גם .אז אתה מתחיל
להסתיר את המחשבה שיש קשר כללי בינך לבין אותם .וזוהי הטעות הראשונית והטובה
ביותר .כלפי המובילה להונאה מלאה
אני מתכוון אם שניים יסכימו בנקודה אחת אז למה לא כל הנקודות האחרות ,נכון? אז,
אחד מוכר את נשמתם לסדר היום לא להבין שהם מרומים בהתבסס על הנקודה
ההתחלתית של הסכמה.
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מה שקורה אז הוא שאתם מושלמים לכל הצעה שניתנת לאחר מכן .גם אם דגל אדום צץ
תתעלם ממנו כי במודעות מוגבלת שלך ,אתה חושב על עצמך ,היי אם אנחנו מסכימים על
נושא זה אז אנחנו חייבים להסכים על נושאים אחרים גם.
ואפילו אם אדם לא רואה עין על נושאים אחרים בכלל ,הם מתחילים לשלב אותו בתהליך
המחשבה שלהם בכל מקרה .זוהי צורה פשוטה של שליטה במחשבות.
ברגע שהם משכנעים אותך כי סדר היום שלהם הוא מה שרצית והאמנת לאורך כל הדרך,
בהתבסס על כמה נקודות דומות של קשר ,הם יצאו לדרך להוביל אותך . .ואז לגמרי
שולט בך
ולפני שאתה יודע את זה פתאום אתה מוכר את חייך לאינספור מושגים שמעולם לא
האמנת בהם לפני כן.
 .כך נוצרות כתות זה מתחיל בתמימות מספיק ,ואז אתה מלא מפוצץ לתוך סדר יום
מבוקרת המוח ואתה לא שולט יותר על המחשבות האישיות שלך יותר ! .היו לך
החברים שלי זה מה שהתנ ך ודוקטרינה דומים אחרים עשו לכל המאמינים בתורתו .התנ
ך נוצר עם סדר יום של שליטה מלאה על הקורא ,על ידי ערבוב האמת עם שגיאה .זה
תוכנן כדי לפתות אותך על ידי אמונות נפוצות מסוימות ולאחר מכן להשתלט לחלוטין על
המוח שלך על ידי שמירה על מספר עצום של שקרים שנוספו.
לכן ,אנשים מאמינים שהמלחמה הכרחית ,והנקמה היא דבר טוב .כמה אנשים באמת
ובתמים מבינים כי בתנ ך אלוהים היה ידוע לשמצה על הצבת אנשים ואז לנפץ אותם?
כמה אנשים מבינים כי האל שהם סוגדים ומאמינים באופן מלא מעולם לא התעניינו
ביותר בליבם?
קרוא ספר שתיים בסדרת המשכיות זו להסבר מפורט.
עכשיו אתה חייב להבין ,כן ניסים עשויים להתרחש בחיים שלך ,וכן אתה יכול להשתמש
באמונה וזה כבר לעזור לך לפגוש אותך ,ואני לעולם לא לקחת את זה ממך .בגלל שהאב
והאמא עדיין שולחים את ברכתו אפילו לילדים האלה שמרמים אותם ,זה טבעו של הורה
אוהב אמיתי.
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עם זאת ,רבים החליפו פרוטוקולים מבלי לדעת את זה אפילו .הסיבה לכך היא שהקוד
שבתוכו הוגדר להיות מיושר עם האב והאם ,אבל כמה מהם לקחו את המפתחות האלה
לקודים והעבירו אותם לאל שקר ,דתות שווא ומערכת אמונה כוזבת ,שהיא יצירת רוח
אנטיכריסט.
ערכת המחשבה הכוזבת הזאת יצרה את האשליה שאלוהים היה האב והאם האמיתי,
ורבים מאמינים כעת לחבילה כולה במידה מסוימת של אחידות ,למרות שישנם מאפיינים
שאינם אלוהיים וגם לא הרוח האמיתית שולטת.
זהו אלוהי האופל ,אל המבצרים והתחמושת; זה האל ששולט בעולם הזה .שמרמה את כל
האנושות
 IIהקורינתיים " 4/4שבו האל של העולם הזה עיוור את דעתם של אותם אשר מאמינים
שלא ,שמא את אור החדשות המפוארות של ישו ,מי הוא הדמות של האב ,צריך לזרוח
אליהם”.
? אתה מבין מה זה אומר האל של העולם הזה הוא לא האב ,ואף פעם לא היה .לכן ,ישוע
אמר שוב ושוב ,העולם הזה הוא לא העולם שלי וגם לא עולם האב.
אז ישר מהעטלף אנו יודעים שכל מי שטוען להיות אל העולם הזה ,או להתיישר עם כל
דבר בעולם הזה ,אינו של האב והאם למרות מה שרוב הדתות מלמדות.
שנית זה מציין ,את האור של הבשורה המהוללת של ישו אשר אחרי הדמות האמיתית
של האב.
זכור ,ישו הוא המילה ,הזרע המקורי ,האור שלו מאיר על כל הזרעים שהם ילדיו של האב
והאם.
זוהי הנשמה הנמצאת בדמות האב והאם ,אולם גוף האדם מורכב מבשר ודם ,שהוא מוות
ושחיתות הוא בדמות אלוהי העולם הזה.
העולם היה עיוור ,ושיקר ,ושולל על ידי אלוהים השקר הזה ,ולכן רבים מנותקים
מהמורשת האמיתית שלהם ממוצא.
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אל העולם הזה כמו כל ארגון או קבוצה אחרים שיצאו לפתות את ההמונים בכך שאומרים
דברים שמעניקים תחושה של חיבור משותף ,כלומר  .מרגישים פרוטוקולים טובים
ואז כאשר אחד נותן את נאמנותו אל אלוהים זה ,הוק ,קו משקולת ,הוא מבסס
פרוטוקולים חדשים ומסוכנים שרבים המשיכו לעקוב ולהאמין ,גם כאשר עמוק בפנים
הם ידעו שזה לא מציית לפירות של הרוח.
אלוהים זה הגדיר חוקים ,ברית שיצרה ,חוקים וכללי התנהגות המבוססים בחלקו על מה
שהיה נכון .ואז האנושות הפכה ל transfixedעל השקר שחושב ,שכן הטוב המשיך
מאלוהים זה חייב להיות האל האמיתי ,מדוע יש לו סדר ושלטון החוק?
רוב המאמינים שהשטן לעולם לא היה מגדיר חוקים ,חוקים וברית . .שהוא מחברם של
תוהו ובוהו ומלחמה ובכן ,כמובן שכן ,אבל הוא גם יודע להשתמש בחוק כדי ליצור
קשירות ,מה שמוביל למלחמה.
 ,השטן לא מחולק לעצמו .הוא מוביל בחוק ובגדוד לשטן יש חוקים ,חוקים ,ברית ,חוזים
ומשפטים.
רבים האמינו כי זה חייב להיות האל האמיתי ,בגלל הפרוטוקולים שנראים טוב ,אך אנו
שוכחים ,ישות זו היא אלוהי הטוב והרע .הוא משתמש טוב ברוע כדי להגדיר את
שליטתה על המיינד להוביל אחד לבלבול .העובדה היא לוציפר הוא אל שלטון החוק ,חוק
הקשירות.
התעלומה מתגלה כאן כי הפירות של הרוח מבסס אין חוק .החוק משמש לזיהוי החטא
וליצירת פורעי חוק ,מה שגורם לנו להבין את התעלומה הבאה.
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינותmeekness ,
וטמפרנס לכיוון חיים .נגד כך אין חוק!!!
כאשר אחד מגיע תחת החוק אז אחד מגיע תחת חטא ,וכאשר אחד מגיע תחת חטא ,האדם
נידון על ידי אותו חוק.
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הגוף שאנו לובשים נמצא תחת חוק החטא ,הוא נידון ,ושפיכת דם לא יכולה להסיר את
חוק המוות מהגוף ? .איך אנחנו יודעים את זה מכיוון שהגוף נמצא במצב של ריקבון
משום שהוא כבר הגיע תחת חוק המוות , .אם הגופה לא הייתה תחת החוק .זה יהיה נצחי
הרומאים " 8/10 & 6/6לדעת את זה שהזקן שלנו נצלב איתו ,שגוף החטא עלול להיהרס,
ומעתה ואילך לא נוכל להגיש חטא.
 ,ואם ישו יהיה בך  .הגופה מתה בגלל החטא; אך ה רוח היא החיים בגלל הצדק.
כשאנו חוטאים ,לעיתים קרובות נובע מגוף החטא ,המגיע תחת החוק .אז ,זה לא אתה כי
חטאים ,אבל הגוף של המוות הוא תחת חוק החטא .והגוף נשלט בחטא משום שהוא נידון
תחת חוק המוות.
אל הרומיים " 3/20לפיכך ,לפי מעשיו של החוק לא יצדיקו בשר בעיניו :על ידי החוק
הוא הידע של החטא”.
כאשר משהו נחשף לגבי האל הזה שאינו הגיוני לחלוטין ,ומישהו מתחיל לפקפק
בסמכותו או בהתנהגותו ,הם לעיתים קרובות מוגבלים להמשיך במחשבה הזאת.
רבים מסופרים שיש להם בעיות ,כי הם מפקפקים באלוהים ובמניעים שלו ,איך מותר
למישהו להתווכח עם אלוהים?
רבים מהנשאלים מוגדרים אז במקומם ומתאימים לאמונה שאין להם זכות לפענח את
הקוד באמצעות המפתחות הפנימיים .הם נשללו שימוש בקידוד ה DNA-הפנימי שלהם
מפתח הרוח.
? מה קרה הרגע
ובכן ,פעם אחת הייתה לנו אמונה משותפת וזה מה שהוביל אותנו אל הקשר החדש של
אלוהים הוסמך ,ועכשיו איבדנו כל שליטה על המודעות שלנו .עכשיו מישהו אחר עם
אג'נדה אחרת הוא שולט בנו בכל הרמות החיצוניות ,ואנחנו כבר לא מורשים להיכנס
פנימה כדי להוציא את האמת , .אנחנו נחסמים מגישה לקוד הדנ א .כי היינו מרומים
לכן ,חשוב שתשפוט את הפירות .אני לא אומר לך לגנות מישהו ,אבל אנחנו חייבים
לשפוט את כל הדברים כך שאנחנו עצמנו לא ישפטו על ידי הפעולות הכוזבות שלנו
והאמונות הכוזבות שהובילו אותנו בדרך לא נכונה על ידי רמאות.
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יש שני סוגים של שיפוט ,אחד הוא הגינוי ,ואסור לנו לגנות אף אחד .המילה האחרת
לשיפוט היא החלטה ,או נחישות באמצעות הבחנה.
דוגמה ,כולנו יודעים שאונס הוא שגוי;  .כולנו יודעים שרצח זה לא בסדר
לא צריך להיות גאון כדי להבין שאלה פשעים מבעיתים אחד נגד השני ,והם רשעים .אנו
חייבים לשפוט את הפעולה כרוע המבוסס על פירות הרוח שאינם מתיישרים עם פעולות
אלה.
אף פעם אין זמן שבו הזוועות הרעות האלה יכולים להיחשב מקובלים .אם אתה יכול
לקבל רצח ואונס ,אז אתה נחשפת על ידי בלבול כמו רוח של אנטיכריסט.
אבל מה קורה כאשר אלוהים זה מאפשר או אפילו מורה שם להיות רצח ,ביזה ואונס?
כמה מבינים שאלוהי הברית הישנה הורה לא רק לאנשיו להיות חלק מסוג זה של
אלימות ,אבל הוא גם השתמש בזרים שהשתמשו במעשים אלימים כנגד בני עמו ,כי הם
לא צייתו או נחשבו ככופרים.
הוא הורה שהאישה תאנוס לפני בעליהן ,שהגברים נרצחו והילדים התרסקו ואפילו
החיות הושמדו ,וכל הרכוש שלהם נבזז.
וכיצד אנו מגיבים ,ובכן זוהי זכותו של אלוהים ,הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה
לעשות ,הוא צדיק וכאשר חוקיו מניגוד זה מה שקורה .אתה צוחק עליי ,אתה יכול?
להגיד את זה עם פרצוף ישר ? היית בסכנה מלכותית
החברים שלי ,יושר מבוססים על פירות הרוח .זה לא מבוסס על פעולה ,כי הוא כביכול
מגיע צו אלוהי.
מנטליות זו היא חדירה דמונית אשר יצרה את השינוי הזה במוח כדי לאפשר את כל
הרוע כי נאמר לנו שאלוהים עומד מאחורי זה?
כיצד נוכל לצאת מפרי הרוח לתוך חשיבה שטנית ואלימה ולומר שזו זכותו של אלוהים
שאלוהים פשוט משתמש ברוע כדי ללמד אותנו לקח?
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 ,תיקון הוא שיעור .הרס הוא ריקנות
החברים שלי רבים פיתו לתוך השקר של המצביא השטני בשם השטן ,היריב .זוהי
החשיבה שלו ,דרכיו ופירותיו המרושעים.
ברגע שהיינו מוטבעים להאמין שהרוע הוא תרופה הכרחית לאי-ציות ,אנו מתאימים
לקבלת הרוע כחלק מטבעו של האב והאם ,ואז אנו מתחילים לקבל את זה כחלק מטבענו.
וכך ,האמת היא ,שהשטן הוא רוח הטבע ,רוח המוות וההרס והוא יכול להיות בכל מקום
בכל זמן ובכל אחד.
מאיפה אתה חושב שהדברים האלה? הגיעו מהאינקוויזיציה ,ומה העניק לו השראה מדוע
הרבה קבוצות דתיות תמיד מעורבות במלחמה ובמעשים אפלים?
זה בגלל שהם היו מפתים בעדינות מן הטוב של האב והאם לתוך הרוע השטני של כוח
הרסני שנקרא אלוהים ,והם למדו לקרוא לאלוהים זה גם טוב ורע;  .וכך גם זכותו
הם אומרים" ,ובכן אלוהים מעניש את אלה שלא מצייתים לו "...כמו התגובה שלהם.
ואז זה מוביל לטעות הגדולה ביותר .שלימדו אותך ,האמונה בגיהינום אש בוערת
המכאיבה וצולה את הגוף מהגוף וממשיכה לעשות זאת לנצח בכמה טעויות שנעשו בזמן
חיים אחד.
? איך מישהו הגיע למסקנה הזאת כיצד מישהו יכול לטעון שאלוהים הוא טוב ,אלוהים
הוא אהבה ולאחר מכן להאמין בגמול הלוהט הזה נגד אי ציות? איזו מחלה במוח יכול אי
פעם לשכנע אחד לאפשר רשע כזה מחריד בליבם ,ואז איכשהו להיות מעוות מספיק כדי
לקרוא לזה טוב?
אני מתכוונת אפילו עם המודעות והאהבה המוגבלת שלנו ,כשאנחנו רואים חיה סובלת
שאנחנו מוציאים אותם מייסוריו ,אנחנו עושים את זה מאוהבים כדי שהם לא יסבלו יותר.
אבל אנחנו לא מגנים אותם .לגיהנום לוהט נצחי  ,כשהספר הישן והסרט נאמר "? הם
יורים בסוסים ,נכון"
כיצד יכולנו אי פעם להיות שולל כדי להאמין שהאב והאם יכולים אפילו להרות לרוע
כזה במוחם?
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לא צייתת לי ,עכשיו אני אגרום .לך לסבול מכאבים לנצח " .ואז אתה תדע את זעמי"
יש רק דרך אחת שבה יכולנו לפתות .את ההונאה הזאת ושאנחנו נחשפנו
מה שאנחנו מאפשרים למעשי האלוהים .שלעולם לא נרשה נגד ילדינו תעשה לאחרים.
כמו שאתה רוצה שיעשו לך
הבעיה היא שלעולם לא .נפרדנו מהחיטה  .מעולם לא נפרדנו מהאמת הפכנו לסכנה כי לא
הצלחנו להסיר את ההונאה; ואכלנו את כל זה בלי חרטה מודעת .לגבי מה שבאמת עשינו
ותן לי להיות ישיר ,בין אם אתה מאמין באלוהים או לא או אפילו מאמין בתנ ך ,השליטה
הזו מועברת על כל האנשים בכל תחומי החיים באמצעות מספר רב של פרוטוקולים,
דתות וגורמי שליטה אחרים.
אז לעולם אל תחשוב כי אתה לא חסיד לשום אמונה דתית כי זה לא נוגע לך ,זה מדאיג
כל חי להיות על הכוכב הזה.
חבריי ,אני לא כאן כדי להשמיד את אמונתך ,או להסיר את כוח המקור מתוך החיים
שלך ,אני כאן כדי לשחזר את נוכחות האב והאם בתוכך ולשחזר את העקרונות הנכונים
ואת האמונה האמיתית ולהסיר את השקר וההרס.
כך ,בכל פעם שמישהו מנסה לפתות אותך לתוך רשת הרמאות שלהם ,אתה תבין במלואו
היכן ההפרדה טמונה ומפסיקים את קבלת הפנים של הרוע הזה וממשיכים רק עם הטוב.
החברים שלי ,האב והאמא הם אהבה;  ,אהבה היא הטבע שלהם .בדרכים שאפילו איננו
יכולים להרות הם אינם מחפשים פולחן כפי שציינתי בספר זה ,לא אב אנושי אוהב ואמא
מחפשים פולחן מילדיהם .זהו דפוס חשיבה מטורף .זוהי אג'נדה חייזרית לגארנר את
הפולחן שלנו לאלים שקריים אחרים ,כפי שהוא גילוי האויב בתוך.
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פרק ( -)8הזרע הכוזב ,אג ח חייזרי!
למדנו מההתחלה בספר הזה שהאב והאמא איפשרו לילדיהם להיות מושתלים לתוך
העולם הזה כדי לשאת פרי כמו זרעיו האמיתיים של ישו ,שהיה הזרע המקורי או הנולד
הראשון.
למדנו גם שאחד נוסף שתל את זרעו .הוא שתל את ילדיו בין האנושות שנראו כל הדרך
כמו שאר הזרעים.
למדנו גם שערבוב זה של שני גזעים בני האדם נעשה כדי ליצור בלבול ולהביא ברית
ואמונים לאל שקר ולילדיו ,אלוהים שדרש פולחן מעל כל האלים האחרים ,משום
שאלוהים זה קינא והתמלא בזעם.
לאחר מכן גילינו שישוע אמר לאפשר לזרע/ילדים שווא להישאר עד הקציר ,לתת להם
לגדול יחד כאחד .ואז ,בקציר ,יתרחש ההפרדה .עבור אלו שמוכנים
אני בטוח שכל זה נשמע מוזר מאוד .ומוזר לרוב האנשים למרבה הצער ,לתושבי כדור
הארץ יש גזע חייזרי שנוצר על ידי האדונים האפלים ל intermingleבקרב ילדיו של
האב.
היצורים האלה הם לא הזרעים האמיתיים .הם אינם חושבים אותו דבר ,הם אינם מגיבים
באותו אופן ,אין להם חמלה או חרטה ,ואין להם את הפירות של הרוח האמיתית
המקודדת בתוכם.
עם זאת ,איננו יכולים לגנות אף אחד .להבין את התעלומה;  .כל הערבוב הזה נחשף  .זו
עובדה של המציאות
אפילו ילדי האב והאם נסוגו באופן מסוכן בשל ערבוב זה .והם נפלו לתוך ההונאה ,או
שהם מתחילים שינוי מהיר לפני הקציר או שהם חייבים להיות  toiledחזרה מתחת.
הזרע הנופל אשר מנבוט לתוך העולם שלנו הוא גם רוח ,רוח שווא .רוח נחשפה בתוך
המדריכים האלה ילדים שנפלו כדי לציית למאסטר שלהם ,שהוא היריב של ישו וזרעו.
 .יש להם מה שנקרא רוח מלאכותית הם נוצרו על ידי אביהם והלגיון שלו שנפלו לפני
זמן רב ,נקרא ,המלאכים הנופלים.
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חלק מהמלאכים וילדיהם חיים בקרב ילדי האב והאם; אחרים מסתתרים במקומות
וממדים שונים .בדיוק כמו הנשמה שלנו שוכנת בתוך הגוף ,יש להם את הרוח של אבא
שלהם אשר גם הוא שוכן בתוך הגוף האנושי כאשר הם נכנסים לתחום זה.
הוא נמצא בזרעו ,ילדיהם ,שהוא רוח האופל והמרד .ואותה הרוח נמצאת .בכל ילדי
האופל זוהי רוח מתנגדים תמיד מנסה להשחית את מה שנכון וטוב.
! יש חייזרים בקרבנו
המונח  alienהוא שם שומרית שילוב יחד עם עברית ארמית ,וזה אומר" ,לורד האלים".
החייזרים האלה הם עצמם האלים וילדיהם הם ילדיו של אלוהים ,אבל הם לא של האב
והאם.
ישוע ציטט מפסוק זה בתהילים  82/6היכן שהוא אמר" ,אתם לא כולם אלים" .הוא דיבר
אל שליטיו של יומו ,אלה היו ילדיו של המודחים .והפסוק במזמורים חשף" ,אתם כולכם
אלים ,וכולכם ילדיו של אלוהים".
מזמור זה חשף כיצד האלים הנופלים שולטים על האדמה ,והם הביאו את החשיכה
והרשעות על הפלנטה הזאת .ישו אמר לאנשים האלה שהם ילדיו של השטן ,עכשיו הוא
אומר להם ,הם היו גם ילדיו של אלוהים.
שוב ,חשוב להפריד בין ההבדל בין אלוהים לבין האב .לעתים קרובות כאשר המשיח
דיבר עם הזרע השני הוא הביא על שיח אחר ,כי הוא ידע שהאנשים האלה לא של האב,
אביו . .הם היו של אל זר
שליטיו האלה של ימינו ,אפילו שהם עדיין שליטי היום שלנו ,נלקחו ונחשפו באותו זמן.
הפסוקים במזמורים ממשיכים לגלות מי הם באמת.
“כמה זמן אתה שופט באופן לא הגון ,ומקבל את האנשים של הרשעים? סלה .להגן על
עניים ומאב מאב :לעשות צדק נגועים ונזקקים .לספק את העניים ונזקקים :לפטור אותם
מהיד של הרשעים.
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הם לא יודעים ,וגם הם לא יבינו; הם הולכים על החשכה :כל היסודות של כדור הארץ
מחוץ למסלול .אמרתי ,אתם אלים;  .וכולכם ילדיו של אלוהים אבל אתם תמותו כמו גברים,
ותיפול כמו אחד הנסיכים”.
 ,לא רק הזרעים האפלים האלה ביננו .הם שולטים עלינו אלה הם השליטים של היקום
התלת-מימדי הזה .הם יושבים בעמדות גבוהות ושולטים על האנשים במצב לא הולם .זה
בדיוק כמו שהם עשו בימים של ישו כאשר הוא היה מיוצג בגבר ישו . .אותם שולטים על
האנשים
 .הם רשעים וכגון הזרעים האמיתיים; הם גם יתגלגלו ברציפות כדי להמשיך את השלטון
שלהם על פני כדור הארץ .ילדיהם ,וילדי הילדים ממשיכים להיות מובאים למקומות
שליטה ולשליטה על שאר האנושות.
הם לא יגנו על העניים והלא אב ,או יעשו בדיוק את הנגועים והנזקקים ,ולא יעזרו להם
מידי הרשעים .אלה ,האפלה מיסודה .של העולם הזה הם האלים של העולם הזה וילדיו
של נושא הזרע שלהם לוציפר/שטן.
שימו לב ששני הזרעים מופנות ליסודות העולם הזה .בדיוק כמו זרע המשיח היה מהקרן
שנשתלו כאן ,כך גם היו זרעי שווא שנשתלו מי היה קיים לפני היסודות של העולם הזה.
וכעת כולם גדלו יחד כאדם אחד ,כשאנחנו קרובים  .עוד קציר מחזורי
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פרק ( – )9האם לרוע יש מטרה?
התהליך מההתחלה מגלה שהזרע זרע בשחיתות ,מילה המסמלת ריקבון למוות .והיא
מתעוררת או נושאת פירות לתוך השחתת ,מילה המייצגת התחדשות או התעוררות
משנתו של המוות.
החושך משמש כדי לנבוט הזרעים ? .האם זה אומר שלרשע יש ערך
לפני זמן רב לפני שהעולם הגיע למציאות ,דיברתי על הזרעים האמיתיים שנמצאים בתוך
ישו .הזרעים האמיתיים היו קיימים לפני קיומו של היקום הזה.
אולם ,משהו אחר קרה גם הרבה לפני העולם .הרוע נכנס לזירה והחל להתפשט בקרב
מלאכים.
לאחר מכן הוחלט שהתוכנית תאפשר לזרעים האמיתיים לחוות עולם של חשכה ,עולם
חסר שלמות ,כך שיוכלו להיות עדים לביטוי האפלה ולרוח.
עם זאת ,בניגוד למה שכל כך הרבה מאמינים ,הרוע לא נוצר על-ידי המקור האמיתי,
האב והאם  ,פשוט הייתה עובדה שהיא הייתה קיימת כעת בהתבסס על נפילת המלאכים.
לאחר מכן הוחלט לאפשר למגרש המשחקים להיווצר שיאפשר גם לטוב ורע ,ולאחר מכן
לאפשר לכל הזרעים האמיתיים את ההזדמנות ללמוד ממקור ראשון בו הרוע והרשע
מובילים בסופו של דבר באמצעות החוויה הזאת מבלי למכור לחלוטין את נשמת  .אל
הממאירות הזאת
בדרך זו הנשמה יכולה לחוות אפלה ועדיין לא להיות מחוברת אליה לצמיתות ,זה יכול
למעשה להפריד את עצמה דרך התהליך המכונה גלגול של הנשמה.
לחושך אין ערך טבוע אמיתי מלבד זה הוא מרכזי בתהליך זה .בדיוק כמו כשאנו קוברים
את הזרע באדמה ,ואנו מטפחים אותו כך שהתוצאה תהיה הזרע הופך לצמח שיפיק פרי.
אולם ,כפי שלמדנו את הזרע באמת לחוות את המוות ,זהו חלק מתהליך השמירה על
הנשמה מטוהרת גם בזמן שהוא חווה את הקשר הזמני עם האב והאם.
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כדור הארץ במובן הופך לאם נושאת את הזרע בתוך עד שהוא יכול להיוולד . .ואז הזרע
ממשיך לשאת פרי אם הזרע אינו נושא פרי ,הצמח הוא לא פרודוקטיבי ויש לtoiled
בחזרה מתחת לאדמה עבור זרעים חדשים להיות נטועים בזמן אחר .כך הנשמה חוזרת
לסיים את העבודה שהיא לא הצליחה לבצע קודם.
התהליך מאפשר לנשמה לשפוך את הקשר שלה לחשכה תוך החזרה לתהליך המוות
ולידה מחדש .הנשמה מתנקה ולכן מנקה את כל השגיאות המועברות ומותר להתחיל שוב
לסיים את העבודה שמתחילה שוב מחדש .ותהליך זה לעולם לא יסתיים עד שהנשמה
תקיים את אחריותה.
כך ,כפי שהיא מציינת ,האב והאם ,ולא הבן לעולם ינטוש אותנו או יעזוב אותנו .זוהי
אהבתו האמיתית ללא התנאים של ההורים ,לא התורמים ,לא  ,custodiansאלא הורים
אוהבים אמיתיים.
? האם יכולת להאמין אחרת
תהליך זה מתרחש שוב ושוב בזמן ובזמן .זו לא פעילות חד פעמי שרבים מתפתים
לאמונה.
אז עכשיו הגיע הזמן שנתחיל להעביר את הנוסחא הזו מהודעה מטפורית נסתרת ,לתוך
תהליך כדור הארץ ,בו נוכל לברר כיצד התנאים האלה חלים עלינו בחיי היומיום שלנו.
אנחנו הנשמה הם הזרעים נטועים לתוך הצעיף של גוף בשרני ,אשר נקרא האווטר
הנרקב .הנשמה שבפנים היא הזרע של האב והאם שנשתלו לתוך האדם הזה שעדיין לא
נוצר מחדש.
יש גם זרע רע; אלה הם ילדיו של היריב ,אשר נטועים גם בתוך הפקעת של הדמות
האנושית של הבשר ודם.
האנושות מורכבים מזרעי האב והאם והמשיח ,או זרעי המודחים או מפוברק ,קרא את
סדרת הימים של לולאת הזמן לקבלת מידע נוסף .ההבדל הוא ,הזרע האפל מבסס את
הגולם כבית הגידול האמיתי שלהם.
והזרע הטוב צריך באמת ללמוד כי הגולם הזה חייב להיות לשפוך באמצעות תהליך זה
כדי להיות מושלם שוב כמו אבא שלהם אמא ,דרך מעבר ארוך זה כמו שינוי צורה ,אשר
ייחודי עבור כל נפש.
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הזרעים מייצגים גם את המילה או הקשר אוראלי של האב והאם כפי שהוא מתייחס
לתבונה ,הוראה ,הדרכה וידע .אולם ,כפי שלמדנו ,המילה מעולם לא נועדה להיכתב על
מנגנון פיזי כלשהו ,כי ' החומר ' הוא בריקבון וזה הופך להיות סוטה.
לכן ,המילה היא רוח ולא חומר מבוסס.
לכן המשיח אמר :הוא הדבר ,הוא היה לחם החיים .הוא שאוכל את בשרי ושותה .את דמי
חיי הנצח
כעת הבה נתחיל לנסח את החוכמה העתיקה הזו לידיעת הבטון ,שבה נוכל להשתמש בה
כדי להועיל לנו בחיינו היום ולאפשר הבנה טובה יותר.
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פרק (-)10המילה היא לצרוך!
כשאבא מדבר אלינו דרך הבן או הבכור המקורי בקרב רבים ,זה נעשה ברוח ,לא בבשר.
הבינו ,הקשר שלנו לאב ואמא הוא תמיד דרך הרוח .כמו המילה מוסתר נכנס למוחנו הוא
נצרך.
ישו באמצעות הגבר ישוע ייצג מילה זו בבשר ,אז הוא הצהיר בצדק ,הוא שאוכל את
בשרי ושותה את הדם שלי יש חיים נצחיים ...אבל זו הייתה רק מטאפורה וזה מה שהוא
חשף ,ועדיין רבים לא הבינו .ואפילו היום הנוצרים העולם .לא מבינים מה ישו נחשף כאן
זוהי הגנוסיס המובנת ביותר בכל הדתות .וזו הסיבה המרכזית .לכל הבלבול
ראשית ,כמו בסוג ,כאשר אנו הולכים לבית הספר ברמה כיתה כלשהי אנו עשויים להיות,
אנו צורכים את הידע שניתן לנו על ידי המורה , .אנחנו במובן מסויים .אוכלים ושותים
את הידע בבשר הידע הזה מועבר באמצעות החושים ,דרך הפה והכתובים.
כך מפיצים את הידע דרך הבשר .המילה מופץ אומר זריעה של הזרע .לכן ,הזרעים
מושתלים למוחם של התלמידים ,ואז הוא מוצא שורש לצמוח בתוך ההבנה שלהם.
אם הידע נושא פרי ,ניתן לתגמל אותו בידע רב יותר .אם זה לא יגדל בתוך ,התלמיד
מוחזק בחזרה כדי לעבור על מה שנחשף לפני ,וזה מתרחש פעמים רבות עד שהתלמיד
העביר לבסוף את הדרגה הבאה.
אנו רואים שכך זה עובד בחיי היומיום שלנו ,ובכל זאת ,הוא סימבולי רק לאופן בו הוא
פועל ברוח .כאשר מתרחשת הפצת אוראלי או בכתב ,זהו תהליך פיזי למוח האנושי
לעיבוד מידע חדש.
תהליך זה אינו חושף את המילה האמיתית ,הוא אינו ישוע .המילה האמיתית מובא אלינו
דרך הרוח חושים לא החושים הבשריים.
בדיוק כמו אהבה ,חמלה ,אמונה ,רחמים ושמחה ,הדברים האלה מגיעים מבפנים .אדם
אינו זקוק לידע פיזי כדי להשיג את הפירות האלה של הרוח . .הם מרגישים אותם בתוך
הנשמה
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כאשר ישוע אמר בדמותו של ישוע ,מי אוכל את בשרי ושותה את דמי בג  . .6הוא חשף
את הדרך האמיתית הוא לא אמר שאנשים שותים את דמו ואוכלים את בשרו ,פיזית.
כשאנשים ביומו שמעו את המסתורין הזה ,הם לא הבינו .לכן ,הוא היה צריך להשתמש
בפרשנות פיזית כדי לעזור להם להבין את התהליך הרוחני.
לאחר מכן הוא אמר ." :אני לחם החיים”
זכור ,הוא הדבר ,המילה הפכה לבשר ,מה שאומר שהרוח נכנסה לאדם ,או בתוך
האווטאר .הוא חשף שהוא לחם החיים; כי מה שנמצא בו גם צריך להיות בתוך הזרעים
האמיתיים.
לאחר מכן הוא מבין שרוב האנשים שהוא דיבר איתם ,היו מבולבלים ,הוא הצהיר,
"בדיוק כפי שהיה עם משה ,הוא נתן לך את מינה לאכול ,וכך זה עם ישו ,הוא לחם
החיים".
שוב ,למרות שלאנשים לא היה מושג על מה הוא מדבר .הם טענו ואמרו" ,תנו לנו את
הלחם הזה כדי שנוכל לאכול ממנו ולחיות לנצח".
הם רצו משהו פיזי לאכול .כי זה כל מה שהם הבינו ישוע חזר ואמר :אני לחם החיים,
הוא שאוכל את בשרי ושותה את דמי יחיה לנצח.
שוב ,כמו בעבר ,הם עדיין לא הבינו ,הם לא הבינו שהמילים שהוא מדבר הן רוחניות,
להתפרש על ידי חושי הרוח לא את חושי הבשר והדם , .אז הוא אמר ,המילים שלי הן
רוח .והן נצחיות”
ובדיוק כמו הזרע האמיתי ,שהיה המילה המקורית הייתה נצחית ,כך גם היו הזרעים
הנטועים דרך הילדים של האב והאם ,נצחי.
יוחנן " 6/63זה הרוח ש( quickensמביא לחיים);  :הבשר לא מרווח כלום  ,המילים
שאני מדבר אליכם .הן רוח ,והן חיים”
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האנשים אז כיום היו עטופים כל כך סביב החושים הפיזיים של אכילה או לקיחת משהו
באמצעות אמצעים פיזיים ,הם היו מבולבלת לחלוטין; הם לא הבינו מה שהוא מנסה ללמד
אותם ? .למה זה היה כל כך מבלבל
זה מעניין ועדיין עצוב מאוד שבמהלך הפגישה כל אחד מהאנשים שהיו שם איתו הפסיק
לעקוב אחריו מלבד התלמידים הראשונים ,וזה הוזכר בפסוק המפתח ,יוחנן .6:66
? אבל למה הם הפסיקו לעקוב אחריו
מכיוון שהם לא הצליחו להפנים את המילה בתוכם ,הם נזקקו לאיזשהו תהליך פיזי או
דרך להבין את מה שלימד אותם.
ישו ניסה לומר להם שאדם לא יכול לעבד את הדברים האלה דרך הדרך הפיזית
הנורמלית ,זה חייב להיעשות דרך הרוח , .לימוד שתיים ועוד שתיים שווה ארבע זה
בסדר .אבל זה לא יועיל באחד הרוחני לימוד אהבה ,רחמים וחמלה דרך הרוח בתוך
חושף את כל הדברים.
התכונות הבשריות של הרווחים מידע מועט ,ומבחינה רוחנית הוא בעצם חסר תועלת.
הוא חשף קוד שהותקן בפני .כל הילדים האמיתיים של האב והאם
היום ,אנשים שהעולם עדיין לא מסוגל להפנים את המילה שבתוכו; הם צריכים מנגנון
פיזי או מתווך כדי לעזור להם כאילו אין להם רוח לתפוס או להבין בתוך עצמם .בין אם
הם מחפשים בן משפחה ,עמית ,חבר ,כומר או אגודה כלשהי כמו דת ,זו כנראה הדרך
היחידה שהם יכולים לעבד את מה שצריך להיות טבעי בתוכם.
ולעתים קרובות כאשר אתה מנסה לחשוף את הפשטות של אהבה ואת היתרונות
האמיתיים של התהליך ,רבים לברוח ,לעתים קרובות כעס ,להכחיש את זה כל כך ברור,
כי הם היו סוטים בדרך אחרת.
הם הולכים הרחק מן המשיח בתוך כדי לעקוב אחר המשיח החילוני והחיצוני ,כי הם אינם
מבחינים בתוך עצמם .הם מובילים בדרך הנכונה ולעיתים קרובות דוחים את ישו האמיתי
עבור ישו השקר.
לכן ,האנשים נטשו את המשיח בזמן מוזר מכל הזמנים שהתגלו במקרה בפסוק ,יוחנן
 .6:66אני מאמין שזה היה כדי לגלות מה הרוח של אנטיכריסט באמת ,אשר משאיר את
לחם החיים בתוך לאכול לחם מזויף או שקר "מילה" חיצוני.
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רבים לקחו את התנ ך ,שהוא הביטוי הפיסי ה corruptibleשל המילה כמילה האמיתית
וה .undefiledורבים החלו ,במקום ,לאכול ולשתות של מילה פגומה ,אחד לא נשלח על
ידי האב והאם ,ולכן הם מתעלמים לחלוטין את חושי הרוח כפי שהם מתייחסים המילה
האמיתית מקודד בתוכם.
כדוגמה ,אב ואמא לעולם לא ינטשו ,להרוס ,ולאיים לשרוף את ילדיהם בגיהנום לוהט או
לדרוש פולחן מילדיהם בגלל חוסר או שגיאות מרובות שלהם.
זה אמור להיות מקודד .בתוך כל הזרעים האמיתיים זו לא צריכה אפילו להיות אמונה
מקובלת עם כל זרע אמיתי .ועדיין רבים מאפשרים לעצמם להתפשר ובמקום לחפש את
האמת בפנים ,הם מתחילים להאמין שאלוהים אכן פועל באופן זה.
רבים הרשו לעצמם לעקוב אחר דרך חדשה ,אל חדש ,ישו חדש ,אחד שלא פעל לפי
הפרוטוקולים האלה ,והם הופכים לפגומים.
ישוע לא היה ומעולם לא היה ,התנ ך .ישו הוא המילה ,לא התנ ך ,והמילה ההשחתה של
ישו כתובה בתוך הנשמה; לא על אבן ,פפירוס או כל פלטפורמה פיזית אחרת.
עכשיו ללמוד את התעלומה!
המשיח הוא הצינור הרוחני המשתרע בין האב לבין האם והילדים ,או את הזרעים
האמיתיים הרבים . .אפשר לומר את הצינור בדיוק כמו עץ ,האב והאם הם
ה ,husbandmanאו האיכרים ,כ Sowersשל הזרע ששתול את העץ.
גזע או גפן של העץ הוא ישו; הענפים המשתרעים מתוך תא המטען הם ילדיו של האב
והאם ,שיצאו מתוך הגפן של ישו .אלה חייבים לייצר פרי כמקבל תהליך אנרגיה זה . .זה
לא יכול להתבטא בשום דרך אחרת
כולם מחוברים כאחד ,אבל כל אחד משחק תפקיד מרכזי .כאשר האב והאם שולחים לנו
את האנרגיה שלנו באמצעות התהליך ,עליו לעבור דרך הגפן הראשית או גזע העץ ולאחר
מכן לתוך ההרחבות ,הענפים.
זו אותה אנרגיה שנעה .דרך כל העץ לכן ,האנרגיה היא חיי העץ או לחם החיים.
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בדיוק כמו הזרע המקורי היה הנולד הראשון בקרב רבים ,כך גם הגזע הראשון של ענפים
רבים .הכל משתרע מחדק או מהגפן הראשית של העץ ,הכל!
כאשר עץ הוא משקה ,ומקבל אור שמש ,החומרים המזינים מגיעים מהגפן הראשית
ולאחר מכן לתוך הענפים . .הם לא באים מכל מקור אחר לא יכול להיות מקור אחר
שיספק את ההזנה הנכונה של ענפי העץ.
כאשר המילה מדוברת באמצעות האב והאם ,היא נשלחת אל ודרך העץ כולו דרך הגפן
או המשיח ,והעץ מקבל את כוחו רק ממקור זה ,לא מכל דבר חיצוני .הסניף לא יכול
להסתכל על עץ או מקור אחר ולומר להאכיל אותי . .החיים שלו מגיעים מבפנים
 .עכשיו תבין עוד תעלומה
יוחנן  ," 1-9 15אני הגפן האמיתית .ואבי הוא ה husbandmanכל ענף בתוכי שאינו מביא
פרי הוא לקח :וכל ענף שנושא פירות ,הוא מטהר אותו ,שהוא עשוי להביא עוד פירות".
המונח "לקחת" פירושו להסיר משהו שאינו רצוי ? .למה האב מסיר משהו מהעץ ברור
כפי שלמדנו קודם עץ טוב לא יכול לייצר פירות רעים לא יכול עץ רע לייצר פירות
טובים.
 .מכאן המיסתורין נחשף מה שהאבא חייב לקחת הוא הענף שאינו מייצר פירות כראוי.
? הסניף הזה נעלם לנצח ? האם הסניף הזה אבוד לנצח כמובן ,לא ,שום דבר על עץ האב.
הוא רע ,לא יכול להיות  .עץ טוב לא יכול לייצר פירות רעים
עם זאת ,עץ טוב יכול לייצר ענף שאינו פועל לפי סדר של תהליך העץ ולכן יש צורך
להסיר את הענף.
לאחר מכן ,הוא מציין ,כי מה שמייצר פירות צריך להיות מטוהר כך שהוא יכול לייצר
יותר פירות.
המונח ' ניקוי ' פירושו להשמיד ,להסיר ,לחסל ולגרש .שאל את עצמך שאלה ,אם הפקת
פרי כזרע טוב ,כאחד הענפים ,אז למה האב מוסר אותך? ואם אתה חלק מהעץ ,לאן אתה
הולך כדי שתוכל לייצר יותר פירות ,מכיוון שאתה מושמד מהעץ ,שהוא ישו בתוכנו?
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התשובה טמונה באמת רוב הנצרות ומערכות אמונות רבות אחרות מתכחשות .זה נקרא,
"גלגול של הנשמה ".לקיחת הנשמה מגוף אחד ולזרוע אותה שוב באחר.
הענף שלא הניב גידול ,כמו גם את הענף שנתן מספר פירות יכולים להיות מוסרים ,ובכל
זאת הם אף פעם לא נהרסים .זאת משום שהאנרגיה שהביאה את הענף שלך הייתה לנצח
אנרגיית הנשמה או הזרע האישיים שהיו קיימים לפני העולם.
 ,ועדיין מבחינים במה שהוא מצהיר האב מטהר את זה .שהוא יכול להביא עוד פירות איך
זה בכלל אפשרי אם אחד מקבל רק חיי אדם אחד ,כמו רבים מאמינים?
? אתה מבין את היופי של זה הענף כי הוא נחתך לא נהרס לנצח ,הוא פשוט מוסר עד
שהוא יכול להביא עוד פירות בזמן אחר wherewith ,זה הופך ענף חדש הושתל באותו
עץ בזמן אחר.
שוב ,תחת רוב מערכות האמונה היום ,איך זה בכלל אפשרי?
“עכשיו אתם נקיים דרך המילה שדיברתי אליכם . .תצייתי לי ,ואני בך כענף אינו יכול
לשאת פרי מעצמו ,אלא שהוא מציית לגפן; לא עוד ,אלא שאתם מצייתים לי.
אני הגפן ,אתם הענפים .הוא זה ששוכן בי ,ואני בתוכו ,אותו דבר מביא הרבה פירות; .
בלעדיי לא תוכל לעשות כלום
אם אדם אינו מתקיים בי ,הוא מושלך כענף ,והוא קמל; וגברים מתאספים ומשליכים אותם
לתוך האש ,והם נשרפו.
אם אתה מציית לי ,ומילותיי מצייתות בך ,תשאלו מה אתם תעשו ,והיא תיעשה לך .כאן הוא
אבי ואמי מהוללת ,שאתם נושאים הרבה פירות; אז . ,אתם תהיו אחיי ואחיותיי
כפי שהאב והאמא אהבו אותי ,כך אהבתי אותך :המשך לאהוב אותי”.
זהו תהליך של התחדשות ,ילדי האב הם הענפים ,והתהילה של הענף הוא פירות כי הענף
מייצר דרך ישו .אבל הסניף בעצמו לא יכול לייצר שום דבר .עליו להסתמך על האנרגיה
שנשלחת מהאב והאם לתוך הגפן.
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שום דבר חיצוני לא יכול לתת לאף אחד אחד של כוח האנרגיה הרוחנית שאינו מגיע מן
הגפן הראשי .זוהי התעלומה של המילה ,היא ניתנת לנו מתוך הגרעין של העץ/המשיח,
התמזגו ישירות לכל הענפים.
 .זה הקוד והמילה האמיתית
כאמור לעיל ,התנ ך הוא הזרע הכפול של הטוב ורע ,זה השילוב מעורבב עם האמת
והטעות ליצור בלבול .התנ ך אפילו מפרש את המילה בלבול;  .זה מהמילה העברית ,בבל
טופס הבסיס המקורי למילה זו היה חביות .תנועות נוספו מאוחר יותר .המפתח להבנת
הדבר הוא להבין את המילה חביות פירושו לערבב יחד או לבלבל.
האם אי פעם שאלת את עצמך על מקור התנ ך ומאיפה זה בא?  .זה יצא מהמאה ה 14-
לספירה היא הגיעה לשפה כ ,byblíonכגליל או כרצועה של פפירוס שהכיל כתבים.
זה היה השילוב של הברית הישנה והחדשה שהובאו יחד על ידי הקיסרים המזרחיים
והמערביים הרומאים והמלכים האנגלים והמלכות ,אשר מספרים באופן מאוד .עכשיו
שאל את עצמך את השאלה ,מהו גורם הבלבול הגדול ביותר בעולם הזה כאשר מדברים
על התנ ך?
רבים יגידו שהברית הישנה והחדשה משולבות .חלק מאמינים ,הם חסידי הברית הישנה,
אבל לא החדש .אחרים מאמינים שהם חסידי הברית החדשה ,לא הישן .וחלקם אפילו
מאמינים שהם יכולים איכשהו לעקוב אחר שניהם ,למרות שלעיתים קרובות סותרות את
האחר.
זהו בלבול – חביות.
המפתח הוא להבין ,כי מה שהוא חושף זה מראה ערבוב שהתרחש .ערבוב של ספרים,
שירים ,כתבים ,נביאים ,מלכים ,אלים ,ישו ותכונות רבות אחרות .וזהו ערבוב שיצר את
כל הבלבול.
 .ולכן התנ ך הוא בבל זכור שהתנ ך אינו ספר שוטף של עצמו כחוברת הדרכה; זהו
ערבוב של ספרים וכתבים רבים מתקופות זמן שונות.
התנ ך הוא לא סיפור אחד ,זה שילוב של כתבים מאנשים שונים לאורך הדורות ,כמה
השראה . ,חלק לא
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ואז מישהו החליט לקחת את הכתבים האלה ולאחסן אותם בספר אחד או הידוע יותר
בשם  ,Byblosכלומר ספרים רבים מעורבבים יחד .ואז הם הניחו אותם לגמרי כאחד, .
לכן ,אנו מתByblionים לשם!
עם זאת ,הקושרים האלה השאירו עשרות אם לא מאות כתבים אחרים כדי שיוכלו
ל profferאת הספר היחיד הזה לסדר יום מוגדר ,אשר הסתכם  66ספרים בסך הכל.
התנ ך מגלה את מספר האדם הוא מספר  ,6מבוסס על יום היצירה שלו ,וכאן יש לנו סט
של ספרים מעורבים או מעורבים יחד שיצר את המספר  ,66ולכן יש לנו סמל ,או קוד,
התנ ך מקושר למספר .666
עכשיו למדנו גם שאנטיכריסט הוא מספר  .666מהו האנטיכריסט; זהו סדר יום שווא
המשיח ותהליך ,אחד שהוא מנוגד או נגד ישו האמיתי ,או יותר חשף את כל מה שנמצא
מחוץ לעץ הראשי ,אבל הוא מנסה להחליף את ישו האמיתי עם אחד מזויף.
זכור ,ישו הוא המילה ,וכל האנרגיה זורמת מן האב והאם אל תוך ישוע .ואז הוא זורם
לתוך הענפים ,או ילדים או צאצאים של ההורים השמימיים.
היא אינה זורמת דרך הכוהנים ,השרים ,הבישופים והרבנים ולאחר מכן לענפים .זה לא
זורם לתוך הכנסייה שלך .ואז לתוך הענפים הוא זורם ישירות מן הגפן הראשית לתוך
הענפים .לכן ,למשיח יש שליטה אישית על כל ענף בו .כל דבר מעבר לשליטה הזאת.
הוא ישו מזויף
למדנו גם שחביות או בבל היו ערבוב או עיוות של האמת .זה חושף עוד ' מילה ' נוספה,
מילה מזויפת ,להביא בלבול.
אז ,האנטיכריסט הוא בלבול ,או עיוות של ישו/מילה אמיתית.
התנ ך או מקורו של בבל הם העץ של ערבוב הידע של טוב ורע ,בעוד מקורו של ישו
האמיתי הם עץ החיים.
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כעת ניתן להבין כי האנרגיה הנכונה יכולה לבוא רק מתוך .כל מקור אחר המנסה להאכיל
או להזין את הענף יכול להביא למותם של הענפים ,והם יבואו למות וימותו ואז בני האדם
יישרפו.
ספרי התנ ך ,שרובם הם גזרים של עבודות ישנות ומפורטות אחרות ,הן ערבוב ,ורבות
מהעבודות הללו חסרות עומק של ידע.
הכל ידע על פני השטח .כדי ליצור בלבול עצם העובדה שעשרות אלפי דתות נוצרו
מאותו הספר בעוד שאף אחד מהם לא מסכים אחד עם השני באשר לתוכנו חושף בלבול
מוחלט.
עם זאת ,הצד האפל משתמש בבלבול זה כדי לקבוע את הרעיון כי התוכן הוא כל כך לא
מובן מאליו הדבר הוא רק האנשים האמיתיים יכולים להבין את זה ,ולמרות שזה מבוסס
על האמת ,הוא משמש גם ליצור יותר חלוקה ובלבול.
מה שהם לא אומרים לך זה ,כן רק הילדים האמיתיים יכולים להבין כפי שהם מוארים על
ידי ישו .אבל ,הם גם נכשלים לגלות כי התנ ך הוא תערובת של האמת ושגיאה ,ולכן זה
לא חכם לזרוק את כל זה כי יש שגיאה ,וגם לא חכם לקבל את כל זה כי יש אמת.
זכור ,עד לזמן הקציר ,שני הזרעים ישכון יחד בשדה אחד .אם אתה מנסה לתלוש את
זרעי השקר ,ייתכן שתשליך בטעות את הזרעים הטובים.
לכן ,אין זה נבון לדחות את התנ ך בסך הכל ,כי יש לו חלק מהזרעים הטובים הנמצאים
בתוך הרוח האמיתית .אם אתה מסלק את כל זה ,אתה מסלק חלק מהאמת ולכן אתה יכול
לסכן את אנרגיית הרוח בתוך ולזנוח את הרוח כפי שהיא עלולה לחשוף את אותו הדבר
שדחית פשוט.
עם זאת ,הבינו את המפתח לקוד .המילה באה מתוכך ,אם מה שאתה קורא אינו מציית
למילה זו ,אשר מגיע מתוכך ,אז אתה חייב לא לצרוך את זה ,שמא אתה מת.
אם המילה מגיעה מתוכך והיא תואמת למילה הכתובה או האוראלית ,אז המילה היא
פשוט הוקמה ו אומת.
עליך להשתמש במפתחות לקוד שבתוך עצמך דרך רוח המשיח כדי להפריד את האמת
מהשגיאה ולאחר מכן להחזיק במהירות הטובה ולהימנע מהרוע.
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מה קורה כאשר אדם מנסה לצרוך את כל התנ ך לאחר תערובת זו?
 .הם נעשים מורעלים הם אינם מפרידים את השגיאה שהיא שגיאה מהאמת .הם מקבלים
את כל זה כאמת למרות שהוא היה מעורב.
? ומה זה יוצר זה הבלבול הטבוע בתוך הנשמה ,או הסמן של האנטיכריסט ,זה
ש supplantedאת האב והאם ,ובמקום זאת הרים את עצמם מעל כל האחרים כדי לסגוד
להם.
לכן ,לצרוך אותו ,אפשר להרגיש כאילו הוא מתוק כמו דבש לשפתיים ,כי המילה נראה
להביא לחיים נצחיים ,אבל כאשר הם בולעים אותו עושה את הבטן שלהם חולה ,כי
הבלבול מתווסף ולאחר מכן את הענף עם החוצה ומת.
כפי שכתבתי במשך שנים רבות ,אם אחד לוקח זכוכית ברורה מושלמת של מי שתיה
ומוסיף רק  5%ארסן לתוך המים ,זה עדיין רעל ,ואם אתה שותה את זה למרות שזה
נראה טהור על פני השטח ,זה יהרוג אותך.
 IIהקורינתיים  Forasmuch" 3/3כפי שאתה מוכרז בגלוי להיות איגרת המשיח שלנו,
כתוב לא עם דיו ,אך עם רוחו של האב החי;  ,לא בשולחנות אבן .אלא בשולחנות
בשרני”
? אתה רואה מה זה אומר הדברים האלה שבאים מישו .לא כתובים בדיו  .הם כתובים
בתוכך
עכשיו איך אפשר לתקשר דרך הלב? זה באמצעות המחשבות של האדם ,כפי שהם
מיושרים ברוח עם הגפן הראשית.
כמו הזרע ,אתה גם המפתח לקוד לתעלומה .כל הזרעים האמיתיים יש בתוכם מה שהם
צריכים כדי לאפשר להם להבין ולקבל את הרוח.
? איפה המפתח בפנים האב והאם באמצעות הבן הראשון חי בתוך כל אחד הזרעים כמו
ה DNA-הרוחני סמן  .RNAוכפי שהמילה היא ישו ,אותה מילה קיימת בתוך הזרעים
האמיתיים.
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הקולוסים " 1/27שהאב ידע מהו העושר של התהילה של המסתורין הזה בין העם; שהוא,
ישו בך ,התקווה של התהילה”:
וזה התעלומה האולטימטיבית ,האנרגיה של ישו המילה היא בתוכך ,הזרע המקורי
שניתנה על ידי האב והאם מאוחסן בתוך ה DNA-הרוחני שלך .RNA/זוהי התעלומה,
זוהי האמת ,והמילה ,ולכן הקוד נמצא בתוכך ,ובכך חושף את המשיח חי בתוכך.
זה לא בכנסייה ,ספר או פילוסופיה .לא שהדברים האלה רעים ,אבל אם משהו מסיר ממך
את הקשר האישי שלך אל המשיח והאב והאם בדרך כלשהי ,זוהי רמאות ,מרקר של
האנטיכריסט ,שהוא בלבול.
המילה האמיתית מקודדת .בתוך הזרעים האמיתיים מה אני שיתוף איתך ,אתה כבר
מקודד בתוכך ,אבל רבים השליכו הודעה זו משם ,כי הם הובילו לתוך שגיאה ,דרך
התערובת .ולכן ,הם איבדו או שברו את הקשר שיכול לשחרר אותם ,ועכשיו יש לטהר
כדי להכין אותם מאוחר יותר.
ישו אמר ' ,אני המילה; הוא שאוכל את בשרי ומשקאות .לדם שלי יש חיי נצח
מי שהוא של האב והאמא .הוא יורש העצר של ישו גם מי שהוא יורש העצר של המשיח
יש את אותו כוח בתוכם כפי שישוע עשה ,כמוליו של האב והאם . .אין שום קשר אחר
כפי שישוע אמר ' ,בעצמי אני לא יכול לעשות דבר מלבד האב ש doethב  .עבודה טובה
‘
למה ,בגלל שאתה יורש שותף ,בעלות משותפת ,אתה בעלים של התהילה והכוח אשר יש
להתבטא בתוכך דרך הירושה שלך.
אתה ברמה זו ובשלב של צמיחה הפכו הצינור של כוח זה ותהילה . .ושתית את דמו של
ישו ועכשיו . ,זה בגללך ! כלחם החיים
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פרק (-)11הקשר שלנו לבלתי נראה!
הדבר הקשה ביותר עבור כל אדם לתהליך הוא להאמין בעולם בלתי נראה ,כי הוא קשור
ישירות לתודעה שלהם ,עולם שלא ניתן לראות או לגעת.
כאשר הזרע נטוע בתוך כדור הארץ זה בלתי אפשרי להאמין כי מעל העולם הזה מוגבל
הוא עולם אחר שבו הסמכויות והתהילה קיימים ,אשר אכפתיות מאוד על הצמיחה של
זרע קטן זעיר פשוט.
כמובן ,הזרע לא יכול לראות את התחום המוסתר הזה עד שהוא מתחיל להתעורר מן
הפורטל המוגבל שלה .ברגע שהוא משתרע מעל הקרקע/מוות ,הוא יכול לתפוס עולם
מרהיב כי הוא מעבר לכל דבר שהוא יכול היה לדמיין בעבר .ובכל זאת ,ייתכן שהוא
עדיין לא מבין את המשמעות של הויסטה החדשה הזו ,ההגדרה הגדולה הזאת .עדיין חסר
ידע .על מה שהכל מייצג
מעט האם שתיל זה מזהה כי הוא מחובר לעולם מוסתר זה בדרכים שהוא לא יכול היה
להיכנס? כל זה הוא תעלומה לזרע בהתחלה ,עד שהוא מתחיל להגשים את הקשר שלו
לתחום הבלתי נראה הזה.
זהו הסיפור של עולם נסתר .שקיים מעבר לעולמנו  ,עולם כה מרהיב .אפילו מסוגל
לבטא את הפאר שלו  .זה הסיפור על הבית האמיתי שלנו  ,מכאן באנו .שם במקור היינו .
לכאן אנחנו שייכים
מההתחלה נוצרנו מאותו חומר רוח .של אבינו ואמא  ,אנו מכילים את התהודה שלהם .את
תפארתם ,את ידיעת הכל אבל זה ארוז בתוך פקעת כי הוא עדיין לא מוכן לשחרר את
החבילה הדינמית של תהילה.
אבינו ואמא שלנו אוהבים אותנו .כמו שכל הורה יאהב את ילדיהם למעשה ,אין לנו שום
דבר דומה בתחום הזה ש typifiesאת האהבה הזאת .הקרוב ביותר שנוכל להגיע להבנה
של אהבה לא מקיפה וחסרת תנאים כזאת ,היא אהבת האם לילדם.
הסיבה שהקשר הזה כל כך חזק היא שהאם נשאה את ילדיה במשך חודשים השתלת
הקשר הזה כל כך עמוק לא רק על הבשר אלא גם על הנשמה .ולמרות שאמא יכולה
לשחרר את הילד מהרחם שלה ,הקשר נשאר לנצח במובן מיסטי כלשהו.
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ובכל זאת ,אהבה זו אינה יכולה אפילו להשתוות לאהבה לאב ולאמא יש לכל אחד
מילדיהם .למרבה הצער ,ישנם אלה המתחזים לשאת את חוכמת הגילאים באמצעות
האמת שלהם כנשק של הפרדה ,והם חסרים מאוד את הידע של איך אנחנו קשורים מאוד
למוצא האלוהי שלנו.
במקום זאת הם משתמשים בשיטות פותל של כוח והתחייבות שחושפת את ההבנה
המוגבלת שלהם על אהבה מרהיבה זו .ובמקום ללמד את האמת שאהבה מקורית וחסרת
משמעות מכסה את כל החטאים ,הם משגרים את הערך החשוב הזה כדי להפריד בין
שקר ,הוראה ,שהחיים שלנו חסרי ערך כשאנחנו מחליקים ונכשלים ,ושאלוהים כועס
וישחרר אותנו ללא מ
העובדה העצובה היא ,כאדם בעל אהבה מוגבלת ,אנו מבינים שאנו יכולים לאהוב את
ילדינו ,לא משנה מה הם עושים . .אנחנו שם כשהם נופלים  .אנחנו שם כשהם טועים .
אנחנו שם כשהם טועים כהורה עם אהבה מוגבלת יש לנו אפילו תחושה של אהבה ללא
תנאים כלפי הילדים שלנו ,זה לא אמור להגיד ,אנחנו מקבלים את הפגמים שלהם ,אבל
זה מראה לנו לעזור להם לעשות טוב יותר בפעם הבאה ,ולעולם לא לוותר.
מתיו "-7/7בקש והוא יינתן לך; חפש ותמצא;  .נקישה והדלת תיפתח בפניך עבור כל מי
שמבקש לקבל; זה שמחפש ממצאים;  ,ולמי שדופק .הדלת תיפתח
מי מכם ,אם ילדך מבקש לחם ,האם תיתן להם אבן?  ,או אם הם יבקשו דג? האם תיתן להם
נחש
אם אתה ,אם כי אתה רשע ,יודע איך לתת מתנות טובות לילדים שלך ,כמה עוד אבא שלך
בשמיים לתת מתנות טובות לאלה שמבקשים ממנו?
אז ,בכל דבר ,תעשה לאחרים ,מה שאתה רוצה שיעשו לך זה מסכם את החוק ואת
הנביאים”.
הגיע הזמן להתחיל להבין שהאהבה שיש לאב ולאמא למעננו היא עמוקה יותר מכל אהבה
שנוכל להבין .אם נוכל להראות קורטוב של אהבה ללא תנאים במצב המודעות שלנו ,אז
למה אנחנו מדכאים את אותה אהבה שבאה מההורים האלוהיים שלנו? מדוע אנו מגבילים
את אהבתם? בגבולות אנושיים
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למה היינו יכולים להאמין שהאב והאם? יהרסו את ילדיהם בגלל שהם נכשלו משום
שחסר לנו הידע של הזרע הוא המילה ,ובמקום זאת רבים בוטחים ומצייתים לאל שקר,
שנפרצו כדי לדחות את המקום הפנימי של הלב שלהם.
חבריי הגיע הזמן להבין שאנחנו הזרע או הילדים של האב והאם הם חלק מהם כאילו היה
הגוף שלהם.
 ,כמו אצבע ,אצבע .רגל ,אפילו זרוע כמו עץ יש ענפים רבים שייכים גזע העץ .כולם הם
חלק מאותו גוף .העץ הוא הגוף ,וההרחבות שלו הן גם חלק מהכללותה.
מה קורה בעת שחיקה או ניקוי של ענפים כאמור בעבר?  .העץ פשוט גדל יותר ענפים ,
הגוף הוא חיים .והוא ממשיך לייצר חיים  ,אם חלק מהגוף יוסר .העץ עדיין אורגניזם חי
החומר הטבוע בתוך העץ המפיק סניפים הוא תמיד שם אם אתה חותך או מגזום ענף
משום שהוא אינו מופיע כפי שהוא צריך להיות.
האנרגיה שיצרה את הענף הזה היא תמיד בתוך העץ ,ובזמן יפיק את הענף הזה שוב.
לפיכך ,כאמור ,אתה מטהר ענף להביא עוד פירות .זה לא נעשה כדי להרוס;  .אבל כדי
לתת חיים
לכן ,רבים לקחו את הידע הזה כדי להניח את הענף כי הוא נחתך לנצח אבוד כי הם לא
מבינים את הכוח של התהליך .אם תיקח ספל מים מהאוקיינוס? ותזרוק אותו לחוף ,הרסת
משהו  ,האם זה ספל מים שאבד לנצח עכשיו? האם זה הועברה לגיהינום ? האם
האוקיינוס איבד חלק מעצמו
 ,אותו הדבר ,אותו המים .אותו האוקינוס עדיין שם אותן תכונות בספל היחיד .מעולם לא
עזבו את הים זכרו ,זרעי המשיח נמצאים בתוכו . .זה שבתוכו לעולם לא אבוד
ישוע דיבר עם האב וזה מה שהיה לו לומר בתפילה האחרונה שלו.
“גיליתי אותך לאלו .שמסרת לי מהעולם הם היו שלך;  ,נתת לי אותם .והם עקבו אחר
המילה שלך
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עכשיו הם יודעים שכל מה .שנתת לי בא ממך כי נתתי להם את המילים שנתת לי .והם
קיבלו אותם  ,הם ידעו בוודאות שבאתי ממך .והם האמינו ששלחת אותי
 .אני מתפלל למענם אני לא מתפלל לעולם ,אבל רק .לאלו שנתתם לי ,כי הם שלך  ,כל מה
שיש לי זה שלך .וכל מה שיש לך זה שלי  .והתהילה הגיעה אלי דרכם
 ,אבל הם עדיין בעולם .ואני בא אליך האב המקודש ,הגן עליהם בכוחו של שמך ,השם
שנתת לי .כדי שיהיה אחד כמו שאנחנו בזמן שהייתי איתם ,הגנתי עליהם .ושמרתי על בטוח
בשם הזה שנתת לי אף אחד לא נאבד פרט לאדם שנידון להשמדה ,כך שכתבי הקודש
יתמלאו.
אני בא אליך עכשיו ,אבל אני אומר את הדברים האלה בזמן שאני עדיין בעולם ,כך שיהיה
להם את המידה המלאה של השמחה שלי בתוכם .נתתי להם את המילה שלך ,והעולם שנא
אותם כי הם לא מהעולם .יותר ממני בעולם”
ישוע התפלל עבור כל אלה שניתנו לו מהאב ,והוא בשמו ' ,אבא ' ,שאנו מבוססים כילדיו
שלו .אלה שהיו שייכים לאב ניתנו למשיח כחלק מהתהליך כדי להמשיך להגדיל את אילן
יוחסין משפחתי יקר מאוד.
ישוע לא התפלל למען העולם או לאלו שלא ניתנו לו .אסור להתפלל לרשעים או לאלה
שפועלים בעוול ,כי הם לא מהאבא . .האב לא ישמע את התפילות האלה
האם אתה מבין ,הקשר הזה לא התחיל עם החיים האנושיים של ישוע המשיח ,זה כבר
הוקם לפני שהעולם הזה קיים אי פעם שהיה צאצא של האב והאם שנכנסו לעולם הזה של
מוות ללכת באותו תהליך של  . elאח אחים דר
וכאשר ישוע בא ,האב החל להחזיר לו את הזרעים הנופלים שעזבו על ידי הזנת החושך
שהקריב את האור בתוך כל הזרעים האמיתיים .האור שבתוך הזרעים שהקריבו .הוא
האור של ישו
את זרע פנימי של האב והאם נצחי ,זה כמו הים ההבדל היחיד הוא ,הזרע לפני שהוא
מורף לתוך התהילה שלה הוא מורכב בדיוק כמו ההורים שלה; עדיין חסרה ההגדרה של
זהות אישית.
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אם הזרע אי פעם איבד או לחתוך ,שום דבר אף פעם לא אבוד ,בדיוק כמו ספל מים
הוסרו מן האוקיינוס .אותם התכונות המדויקות שהיו בספל עדיין מאוד באוקיינוס.
בדיוק כמונו ,אותם המאפיינים המדוייקים .שבנו נמצאים בתוך ההורים האלוהיים שלנו
הקוד שהופך אותך למי שאתה הוא תמיד בתוך ההורים האלוהיים ,עד שהוא לבסוף
משתחרר והוא נושא פרי כדי לבסס את הזהות הייחודית של השלם ,עדיין ,עדיין להיות
חלק השלם.
כפי שנאמר .' ,אני ואבא שלי אחד'.
אז למה אנחנו צריכים? לייצר פירות זה בגלל שההורים שלנו לא רצו? שנישאר
כהעתקים מהם מה התהילה שם אם ליער לא היה דבר מלבד גזעי העצים עד שהעין יכולה
לראות; אין פירות ,אין הרחבות? של ענפים ,כלום  .זה יהיה עקר
ההורים האלוהיים רצו ייחודיות ,ומציאות אישית בכל ילדיהם ,משהו שרוב הדתות
מסרבות לכבד ולקבל .ההורים שלנו רוצים שנהיה כמוהם .אבל עם האיכויות הייחודיות
שלנו
זה לא שונה מהורים אנושיים; אף אחד לא רוצה חבורה רובוטית .יתריים כילדיהם אנו
מוקירים את ההיבט הייחודי של כל ילד .ההורים האלוהיים שלנו מצפים .או לא מרוצים
פחות
אנו הובילו להיות חלק ייחודי זה של הגוף ,כמו כל ענף שונה בדרך כלשהי עם העץ ,כך
גם הם הילדים של האב והאם.
הסיבה שענף מיובש והוא מוסר זרע עקר הוא משום שהוא אינו נושא את האיכויות
הייחודיות שהוא זקוק להן .זה חלק מהעץ דרך האנרגיה שיצרה אותו ,אבל זה לא ייחודי,
זה עדיין עקרה.
שנית ,אם ענף או זרע עקרים לא מתפתחים בהתבסס על התהילה של הרוח ששלח אותו,
זה לא יכול להתקיים בתחום של האב .זה לא יהיה האיכויות להישאר בשלמות עד שהוא
מבשיל באמצעות חוכמה וידע דרך בחירה.
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אך הסרת האלמנט שנכשל בהפקתו אינה הכחדה של החיים ,משום שהוא מעולם לא הפך
להיות זה שהיה אמור להיות ,הוא פשוט נלקח בחזרה לתוך הקיפול עד לזמן שהוא יכול
להישלח שוב.
אותו זרע נטוע שוב כי יש לו את הפוטנציאל בדיוק כמו הזרע המקורי ,ולכן הוא כוח
החסד.
אנחנו חייבים להתחיל להבין עד כמה .ההורים האלוהיים שלנו אוהבים את ילדיהם כאשר
אנו מתחילים להבין את כוחו של החסד ,אנו מתחילים להבין את האמת של גלגול נשמות
שהעולם המערבי הדתי דחה.
הרעיון של גלגול נשמות הותיר הרבה מועדים בהבנתם .כשחושבים על זה ,מה באמת זה
גלגול נשמות?
זה כאשר נשמה נשתלה לתוך העולם הזה ,אבל אין לה מודעות לעבר שלה . .זה לא מבין
מי זה היה קודם ובכל זאת ,הנשמה הזו הייתה קיימת בתוך זמן אחר ,חיים אחרים ,הורים
שונים וכו ' ...זה היה ענף שנחתך מהעץ ולאחר מכן הוא גדל בחזרה מאוחר יותר לחלק
אחר של אותו עץ.
 ,ולמרות שאתה לא מבין מי אתה .היית קיים בעבר  .היית כאן בעבר בדיוק כמו העלה
של עץ של סתו או של הדשא באביב ,הם היו כאן לפני ,זו אנרגיה בדיוק אותו ,אך הם
יודעים את זה לא .כל התפיסות הכוזבות של השמים והגיהינום אובדות לאלו שאינם
מבינים את המסתורין של החסד.
חסד לא נותן לנו את הזכות החוקית לשגות ולאחר מכן להיסלח; זה נותן לנו הזדמנות.
נוספת לייצר פירות לכן ,זה הצהיר ,האם זה בסדר לחטוא כי אנחנו עכשיו תחת חסד ולא
החוק ,מה שמביא מוות? ! בהחלט לא החטא הוא סטיה של הקשר האמיתי שלנו .עם זאת,
פירות הרוח לבסוף לכבוש את כל החטאים.
אנו מקבלים חיים רבים עד שיצרנו מספיק פירות כדי להימלט מחוק המוות .והאם אנו
יודעים זאת או לא או אפילו מאמינים ,זה קורה לכל מי שקשור בצורה אלוהית.
 ,בכל פעם שאנו מכנים את החיים .אנו מזינים את מה שנקרא מוות אנחנו קבורים בתוך
כדור הארץ מטפורית למות כדי להיות במעבר המוות ,עד שאנחנו מתחילים לחיות .ולא
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משנה כמה פעמים אתה או אני היינו כאן ,זה עדיין המהות של הרוח שלך ושלי ,חבוי
בתוך הגולם של הגוף הזה.
גם אם היינו מיובשים או מסולקים או מושמדים במחזור הצמיחה הקודם ,חזרנו שוב
לשחזר את מה שהפסדנו .ובכל מחזור ,מה שאנחנו עושים שהוא בהרמוניה עם הרוח
האלוהית ,הוא נאסף ומאוחסן במקום ששמור לנו כאשר אנחנו סוף כל להשתחרר.
המקום הזה הוא גם בעולם הנסתר ,המקום בו איננו יכולים לראות .הוא מגלה ,כי אנו
מתוגמלים על פי העבודות שלנו .ושהעבודות הטובות שלנו מאוחסנות בגן עדן שבו עש
וחלודה לא יכולים להשחית.
זה כל כך מרכזי ובספר  4אני אסביר את זה ביתר פירוט .למרות שאנו עשויים לראות
את עצמנו חסר ,כל אחד מאיתנו יש מאוחסנים חיים של עבודות טובות אטומה ליום
אנחנו יכולים להיות מאוחדים עם העולם הסודי הזה מוסתר.
ולמרות שחיים בודדים עשויים להיראות מאוד חסר ,חיים רבים בנתה מאגר של עבודות
טובות ,בעוד שעובדי הרשע מיובשים ומוסרים .העבודות הטובות נשמרות לנצח.
ולמרות שאנחנו כבר מיובשים של העבודה הרע שלנו ,של הכשלונות שלנו ,של הפגמים
שלנו ,זה לא להרוס או אי פעם להסיר את הערך האמיתי של מי שאנחנו .האב והאם
אוהבים את ילדיהם ,והם יאפשרו ויעשו כל מה שיידרש לילדיהם להצליח בסופו של
דבר ? .היית מצפה לפחות מזה
ובניגוד לכל כך הרבה מהרועים ,המדביקים ,הכמרים ,הבישופים והרבנים שלימדו את
השקר שאנחנו כאן כדי לסגוד לאל ולעשות מה שנאמר לנו או שנושמד .עכשיו אנחנו
מקבלים את כל האמת של התהליך שכל נשמה צריכה לעבור כדי לסיים את התהילה
שלהם מבפנים.
זה שקר מעוות כי האב דורש פולחן וצייתנות עיוורת היא זיוף שטנית שטנית; הכל בגלל
אלה שנקרא מורים מעולם לא הבינו את התהליך שחושל על ידי הורים אוהבים כמו האב
והאם ,ובמקום זאת הם קנו את השקר של האויב ,אשר שתל מילה כוזבת וזרעים
מפוברק.
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התוכנית של האב והאם אינה יכולה להיכשל יותר מאשר הנצח יכולה להפסיק
להתקיים , .התוכנית נחשפה .כפי שנאמר קודם
כמו באדם-זרע מתים ,כמו במשיח פירות-הכל ייעשה בחיים .על השחיתות ,חייב להעמיד
להשחית .זהו החוק ה axiomaticהאלוהי האמיתי של התחדשות.
אין כישלון בתוכנית האב והאם לייצר ילדים וצאצאים שכולם ייחודיים וכולם חלק
מהשחיתות האלוהית.
כעת מבינים את המיסתורין ,אם אתם לוקחים חלק מחיי הנצח ושולחים אותו כדי לייצר
פירות ,אז איך זה יכול להפוך אי פעם לבלתי-נצחי ,לא קיים?  ,גם אם הוא לא מייצר
פירות .החומר עדיין נצחי
האב והאם לא יכולים ליצור .שחיתות/מוות במהותם הם משתמשים כדי ליצור הוא נצחי,
לא מושחת .לכן ,האור שבתוך זרעי האב והאם הוא נצחי ,נצחי ,חיים.
הזכר והנקבה שנוצרו בדמותו של אל השקר היתה מלכתחילה מושחת ,כלומר זה היה
מוות בתהליך ,כי עץ החיים היה חבוי ומחופש לעץ אחר ,עץ של שחיתות ,עץ המוות.
עץ זה ,מוות זה נעשה בשימוש כדי לקדם את הפוטנציאל של הזרע .לפיכך ,הזרע קבור
לתוך האדמה/מוות ,כך שהוא עשוי לגדול בגן העדן ,החיים.
זה בגלל שהדומה לאלוהי העולם הזה היה דומה למוות ,לא לחיים .אלוהי העולם הזה הוא
אל המוות ,ריקבון וחורבן .ואותו אלוהים העוור את .כל העולם באמצעות שקריו
כי זה לימד את המוות שאנחנו חיים " .והחיים האלוהיים בעולם הנסתר הם מוות.
ומנקודה זו והלאה היינו מרומים להאמין שהפקעת היא בדמות האב והאם ולא מבינים
שאין לו שום קשר עם האב והאם ,אלא רק מה שנמצא בתוך הפקעת השייכת להם.
זה לא החיצוני ש מאחד הקשר שלנו ,אבל הפנימי.
שוב ,אני חוזר ,בשר ודם לא יכול לרצות את האב ,זה לא אפשרי ,כי המוות הוא לא של
האב .אז ברור ,הקשר שלנו להורים האלוהיים שלנו הוא לא הצורה האנושית שלנו ,אלא
מה נמצא בתוך הטופס .המהות הנסתרת הרוחנית שלנו קיימת באותו עולם שאיננו יכולים
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לראות ,לגעת ,לטעום ,לשמוע או להריח ,את העולם המוסתר .וזה מה שמרצות את האב
והאם דרך אמונה ואמון.
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פרק (-)12מודעות לעומת ה תעוררות!
בשלב זה הגיע הזמן להתחיל לפענח את המיסתורין ברמת ההבנה שלנו .אני רוצה שזה
יהיה .פשוט כמו שאפשר הספר הזה הולך להיות גילוי של סדר גודל זה באמת מדהים ,כי
אני רוצה את המסר לשקוע בתוך המוח .וכאשר לאדם יש יותר מדי מידע ,כולם בבת
אחת ,הוא מתחיל להקהות את החושים והמסר הופך לאבוד .הכל קשור למשמעות
ולאיכות התוכן.
אני לא יכול שלא להצביע על כך .שבני האדם אנחנו יצורים מודעים אנחנו יכולים
לחשוב ולבחור ברמות רבות של מודעות .אני לא רוצה שתקבל את הרושם שאנחנו .סתם
זרע חסר חיים שאין לו מודעות מודעת אלה הן פשוט אנלוגיות ומטאפורות כדי לעזור
לוודא את מידת החיבור שלנו או הפרדה אל האב והאם.
אנו חיים בעולם בו אנו חייבים לעשות בחירות כל הזמן; וזה נראה די מוזר שאנחנו
קיימים בסוג של מוות ,כאשר נראה שאנחנו מרגישים בחיים .ישנה סיבה לכך ,שהמאפיין
האמיתי לכל נשמה ידוע כמודעות תודעה .מודעות זו היא בנשמה ,אשר נטוע בתוך הדמות
הגוף שאנו מכנים אדם.
הנשמה מאוד חיה ומודעת .ברמה מסויימת של מעלות עם זאת ,הגוף שהוא לובש הוא
למעשה גוסס .זה נכון ,עם כמות מסוימת של טכנולוגיה אפשר להשעות את המוות במשך
מאות שנים .עם זאת ,זה לא משנה את העובדה כי הגוף הוא במצב של שחיתות וריקבון.
החומר הוא תמיד במצב של שחיתות וריקבון.
הגוף מרגיש כאב ,הוא מדמם ,והוא עלול להיות נגוע במחלות ובהפרעות אחרות .הגוף
צריך סוג מסוים של אוויר כדי שהוא יוכל לנשום .הוא רגיש לסכנות של מזון מסוג
מסוים ,כי ללא האנרגיה המתאימה הגוף לא יהיה מוזן.
עם זאת ,אלה הם פשוט העיכוב הטקטיקה של מה ש transpiringבליבה הפנימית .אנחנו
חווים מוות .בניגוד לחיי נצח
תהליך ההזדקנות הוא אמיתי והגוף נרקב כל הזמן .זה בגלל שעולמות החומר התלת-
מימדי הם מוות .עם זאת ,מאחר ואנו מודעים לכאורה ויכולים להשתמש בחושים
מרובים ,אנו מאמינים שאנו חיים מאוד.

 90ע מ ו ד |

הידע האסורה
כאשר אנו חולמים ,לעתים קרובות אנחנו יכולים לחלום על עולמות שאנחנו חיים ,כמה
מהם ממלכות שליליות אחרים מחוזות חיוביים מאוד ,אבל כאשר אנו מתעוררים אנו
מבינים שזה היה כל חלום באותו  weהיה ישן כ  .האמנו שאנחנו ערים.
מה שאנחנו נכשלים לברר הוא שהנשמה היא מה שחלם ,המוח של הגוף אינו רושם את
האירוע ,לכן ,זה כמעט בלתי אפשרי פעם התעורר לשמור על מה שהנשמה חווה ולהביא
אותו בחזרה לתוך בניית המוח ללא אימון.
הגוף והמוח לישון כדי להחזיר את האנרגיה כדי לקיים את עצמו ליום אחר כפי שהוא
מת .אנחנו קוראים למוח ' החומר האפור ' כי הוא במצב של מוות או ריקבון .בעוד
הנשמה היא החיים הטבועים ,הגוף הוא מכונה והנשמה היא הדייר שלה.
אם לא ניכשל בשינה נכונה ,המוות .יוציא את ראשה המכוער הרבה יותר מהר אז,
המפתח הראשון להבנת המסתורין של המוות הוא ,מה שאנחנו מכנים חיים הוא פשוט
אנרגיה המקיים מכונה ביולוגית ממוחשבת .והנשמה מחוברת באמצעות קישור מיסטי
למנגנון זה ,כפי שאסביר במהלך סדרת הספרים שלי.
משהו נותן לנו אשליה של החיים .בזמן שהגוף נמצא בתהליך המוות הקדמונים הבינו
שהגוף הוא מכונה .שגורמת לתולעת טפילית הוא מלא תולעים כאשר הגוף חי בריקבון, .
ככל שזה נראה מגעיל .זו עובדה קולית
הגוף האנושי והתחום המקומי שלו ,שכל מה שאנו רואים כמציאות הוא מה שנקרא .,רוח
מלאכותית'
 .כן ,קראת את זה נכון אנחנו חיים בתחום רוח מלאכותית ,ממלכה מזויפת ,ממלכה שהיא
לא מציאות ,לא יותר מאשר אירוע מוזר-המוח שאולי היה לך אתמול בלילה כי פעם
התעורר אתה מבין ,זה היה רק חלום.
ישוע דיבר עם יוחנן על כל זה בבשורה האבודה של יוחנן .הוא מסביר את זה כל כך טוב.
שרציתי לחלוק את זה כאן עם ההערות שלי
 ,שאלתי את המושיע אלוהים ,האם כל נפש תישמר? ותיכנס לאור הטהור
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הוא השיב" ,אתה שואל שאלה חשובה ,אחד שיהיה בלתי אפשרי לענות עבור כל מי שאינו
חבר במרוץ הבלתי מועברת( .אל תשכחו שלא כולם של הזרע הטוב ,לא כל אחד הוא של
האב והאם).
הם האנשים (זרעים אמיתיים) עליהם רוח החיים יורדת והכוח יאפשר להם להינצל ולהיות
מושלמים וראויים לגדולה.
הם ממחוק את הרוע מעצמם ,ולא יהיה להם אכפת מרשעות ,ורוצים רק את מה שאינו
מושחת .הם ישיגו חופש מזעם ,קנאה ,קנאה ,תשוקה או תשוקה( .אלה הם  f. alseפירות
המוות)
הגוף הפיזי ישפיע עליהם לרעה( .כי הוא ב  . aמצב המוות)  .הם לובשים את זה (שים לב
שהגוף הוא משהו שאנחנו לובשים ,זה לא מי שאנחנו ).כפי שהם מצפים לזמן שבו הם
יפגשו עם מי יסיר אותו( .זה כאשר תהליך זה מסתיים לבסוף ואלה אשר להעפיל יפגשו
המורשת האמיתית שלהם משפחה ולאחר מכן ישוחררו חזרה הביתה).
לאנשים האלה מגיע .חיי נצח בלתי ניתנים להשמדה הם סבלו הכל ,והתעוררו מתחת לכל
מה שקורה ,כך שהם יכולים להיות ראויים לטוב ולזכות בירושה של חיים נצחיים( .הם
השתמשו בפירות הרוח כדי לכבוש את העולם הזה של המוות במשך תהליך ארוך מאוד
של זמן).
 ,ואז שאלתי אותואלוהים ,מה לגבי הנשמות שלא עשו את הדברים האלה למרות שרוח
החיים ירדה עליהם? (אלו הן נשמות שאינן מפיקות נכונה פרי למרות שהם הזרע האמיתי,
יש לטהר אותם .הצמיחה שלהם לא הייתה מועברת).
הוא ענה" ,אם הרוח יורדת לאנשים הם יהפכו ויישמרו , .הכוח יורד על כולם ,ובלעדיו .אף
אחד אפילו לא יכול לעמוד
(אלה הם ילדי הגפן ,כל אחד מהזרעים האמיתיים מקבלים את רוח החיים של האב והאם
המקוריים ,דרך המשיח ,והם בסופו של דבר יישמרו .הרוח יורדת רק על אלה שנבחרו
מלפני העולם כלומר-.גזע לא מזז קיים).
"לאחר שהם נולדים ,אם רוח החיים גדלה בהם ,הכוח מגיע אליהם ונשמתם מתחזקת .שום
דבר לא יכול להוביל אותם החוצה  .uלא .אבל אם הרוח המלאכותית ,נכנסת לאנשים
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(הרוח הכוזבת של העולם הזה .).זה מוביל אותם החוצה" (זוהי רוח שקרית או
אנטיכריסט שמרמים אפילו את ילדיו של האב והאם).
ואז אמרתי" ,אלוהים ,כשנשמות יוצאות מהבשר? לאן הן הלכו" (זה מדבר על החיים
שלאחר המוות .ועל הגלגול של הנשמה)
הוא השיב ,מחייך" ,אם הנשמה חזקה ,יש לה יותר כוח אמיתי מאשר הרוח המלאכותית
ולכן היא בורחת מרשעות .בעזרת ההשחתה (כוחו של ישו) הנשמה הזו ניצלה .והיא
משיגה מנוחה נצחית" (זה כאשר הנשמה הפיקה פירות והשתמשה בפירות אלה כדי
להפיל את ההונאה ,זה יהיה אז לא צריך עוד לחזור לתוך הגוף הזה של מוות ,הם יכולים
עכשיו לנוח מ toilsשלהם).
ההתגלות  3/12חושף את האמת המוסתרת בטקסט מעורפל ,שימו לב "לו כי בבוא היום
אני אעשה עמוד במקדש של אבי ,והוא לא ילך עוד":
המונח; "לא ללכת יותר בחוץ ",פירושו פשוט לא להיוולד מחדש שוב לעולם הזה.
 ,אז שאלתי אותואלוהים ,מה עם נשמות האנשים? שלא יודעים של מי הם ? לאן הם
הולכים (אלה הם אשר היו מבולבלים על ידי הרוח של אנטיכריסט ,אשר הובילה אותם
להשתתף הרוח המלאכותית של העולם הזה מחפש את החיצוני במקום את הכוח של
הרוח ,אשר שוכנת פנימי ,הם לא מודעים של מי הם).
הוא השיב" ,באותם אנשים הרוח המלאכותית התחזקה והם הלכו באופן לא נכון .הנשמות
שלהם מועמסה ,נמשכות לרשעות ומועברות לשכחה( .אלה הם הילדים שאיבדו את דרכם,
ונפלו אל תוך המלכודת של רוח השקר המלאכותית .אלה ייכנסו למה שנקרא מים של
שכחה ולהשתיל).
“כאשר הם מגיעים מהגוף ,נשמה כזו ניתנת לסמכויות שנוצרו על ידי השליטים( ,השליטים
הם ה ;ARCHONSנושאי הזרעים הכוזבים וה sowersששלטו על הקוסמוס כולו ואף
לתוך המימד הרביעי . ,היכן שההרוגים מתבצעים) -כרוך בשלשלאות( ,שרשראות
מייצגות את שעבוד הכלא בתוך גוף האדם . ).ולהשליך אותו לכלא שוב” (זוהי הנסיעה
חזרה למוות ב תחום  .באמצעות גלגול נשמות)
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“סביב ומסביב זה הולך עד שהוא מצליח להיות חופשי משכחה דרך הידע .וכך ,בסופו של
דבר ,הוא הופך למושלם ונשמר( ".הטלת לתוך שרשראות וכרוך ,סביב וסביב הוא
האפקט המכונה גלגול נשמות ,שם הנשמות אינן מניבות פירות ,ולכן הם מוחזרים למוות.
בסופו של דבר הנשמה תלמד את התהליך ותהפוך לחופשי ממלכודת זו .האם זה נשמע
כאילו משהו? הרוויח מתקופת חיים אחת  .כמובן שלא)
 ,ואז שאלתיאלוהים ,איך הנשמה מתכווצת כדי להיות מסוגלת להיכנס לאמו או לגבר?
“ ,הוא היה שמח ששאלתי את זה ואמרתי אתה באמת מבורך .בגלל שהבנת הנשמה צריכה
ל להיות מונחה על ידי אדם אחר בתוך מי הוא רוח החיים .היא תינצל באמצעים אלה
ובהתאם לכך לא תצטרך להיכנס שוב לגוף".
מפתח חשוב ,הנשמה מונחית על ידי אחר ,כלומר האב והאם באמצעות ישוע; הנחיה זו
מובילה לייצור מתאים של פירות כאשר הגפן מעניקה את האנרגיה שלו לענפים.
 wherewithהנשמה לא צריכה להיכנס למוות anymעפרת.
זה הכרחי להבין שישו חשף על הרוח המלאכותית ,שהיא התחום התלת-מימדי או עולם
המציאות הוירטואלית.
מלאכותי אמצעים מזויפים ,עותק ,משהו שנראה אמיתי;  .אבל הוא לא מידע זה שונה
בתנ ך משום שהוא היה מקולל מדי לנושאי הזרעים המזויפים של הצד האפל .הם לא
רוצים שתבין שהעולם שאנו קיימים בו כרגע הוא רמאי ,הוא אנטיכריסט.
העולם שאנו תופסים כמציאות ,אינו אלא חלום מתוכנת לשרת מלאך שנפל השולט על
העולם הזה בחשכה.
ה 4:4השני של הקורינתיים “שבו הארכון של היקום הזה עוור את דעתם של אותם אשר
מאמינים שלא ,שמא את אור הבשורה המהוללת של ישוע ,שהיא בדמות האב ,צריכה
לזרוח לתוכם”.
עם זאת ,אם החלום או מה שאנו מכנים חיים הוא אמיתי או לא אנחנו מודעים ברמה
אחרת .התודעה התאומה שלנו מודעת למה שקורה ,וזה נותן לנו חוויה באמצעות מציאות
וירטואלית או מה שמכונה סימולציה; מבלי שיהיה צורך .להשתיל ישירות פנימה
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סימולציות יכולות להרגיש אמיתיות כמו כל דבר שאנחנו עלולים לקלוט .היא יכולה
ליצור תחושה של מציאות או מציאות מלאכותית המחקה את הרוח .ולעיתים קרובות כל
מה שחשוב הוא ,כפי שאנו חווים אותו ,הוא אכן נראה אמיתי מאוד ל.experiencer
לכן ,כשאנו מדברים על מציאות וירטואלית או על רוח מלאכותית ,אנו מדברים על משהו
שפשוט לא אמיתי ,במובן של חיים נצחיים.
המוות המתגלה על-ידי ידע זה הוא באמת כוח לא אמיתי .אין דבר כזה מוות לזרעים
השמימיים חוץ מהחוויה שלך .זה לא אמיתי ,בזכות שהנשמה שלנו קשורה לחיים
הנצחיים.
כשאנו נכנסים לתיאטרון וצופים בסרט ,מה שאנו עדים לו הוא חוויה ,אבל מה שאנו
רואים אינו אמיתי ,זוהי הקרנת מציאות וירטואלית ,הדמיה שנוצרה כדי לבדר אותנו
ברמה אחרת של מודעות .לכן ,זה מה שהופך את כל זה אפשרי לחיות במוות תוך לכאורה
להיות בחיים.
מוות = סימולציה מציאות וירטואלית
חיים = מציאות נצחית
מוות  ,והחיים בעולם הזה הוא מלאכותית
או מציאות וירטואלית ניסיון
אנו כתודעה הנשמה אינם מתים ,אך התודעה האמיתית שלנו ישנה ואינה מודעת לכך
שאיננו חיים במה שאנו מכנים מציאות.
רוב האנשים חיים בתוך .אשליה של מדינת טראנס הם מופיעים ערים אבל הם מתוכנתים
במצב וירטואלי אחרים של הפעולה .הצהיר שישוע בא להעיר את אלה שישנו .והמונח
שינה הוא לעיתים קרובות .מקביל למוות או לאח המוות
מוות בטרמינולוגיה המילולית שלו פירושו אחד שאינו ער לגמרי או אולי ישן לגמרי,
ולמרות זאת הוא מאמין שהם ערים כי הם מודעים.
 .בדיוק כמו מה שקורה כשאנחנו חולמים בעוד לחלום אלא אם כן אחד הוא צלול ,מה
שאומר שאתה יודע שאתה חולם בזמן החלום ,רוב הסיכויים שאין לך מושג שאתה ישן
באותו רגע.
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כל דבר סביבך עשוי להיראות אמיתי בחלום ,אתה יכול לגעת ,לשמוע ,ואפילו לדמיין
ולהופיע להשתמש בכל החושים שלך ,ולאחר מכן כמו קסם הכל נסחף כאשר אזעקה
הבוקר ישו ? .איך זה אפשרי  ,כי למרות שאדם יכול להיות מודע .סביר להניח שהם לא
ערים
 .יש הבדל עצום  .להיות מודע זה לא קשור להיות ער
מודע  Having-ידע על משהו שהתבונן בו או סיפר על כך.
ער  Fully-מודע ולא ישן היות התראה ודרוך על כל כ ? מה קורה סביבך.
לכן אנו חשים שהחיים האלה אמיתיים לנו .אנו מאמינים בתחושות הללו שאנו חלק
באופן פעיל ממשהו שהוא מאוד אמיתי .לכן ,אתם מודעים ,אבל הסיכויים הם ,שאתם לא
ערים.
חשוב מאוד שרק בגלל שאנחנו מודעות לתודעה אין זה אומר שאנחנו ערים . .וזו הפרידה
בין חיים למוות לפיכך ,אמר המשיח;  .תן למתים לקבור את המתים
למרות אכזרי לכאורה ,הוא חשף את המסתורין של השינה , .רק בגלל שאנשים מאמינים
שהם ערים .זה לא אומר שהם לא ישנים
שוב ,בדיוק כמו כל חלום שנראה שאתה מודע לו ,אבל אתה לא ער.
אנחנו יצורים מודעים ,אף על פי שמודעות התודעה לא אומרת שאנחנו ערים.
 ,מוות הוא מודעות .אבל זה לא אמיתי כשאתה יוצא מתחום המוות אז אתה הופך להיות
מודע ברמה אחרת.
התעלומה היא להבין כאשר אחד יכול להיות ישן ולאחר מכן עבר לצד השני ,זה לא אומר
שהם התעוררו ,זה יכול להיות חלום בתוך חלום.
כאשר נשלחה נשמתנו לתחום מוות זה הקבור באדמה/גוף האדם .אנחנו ישנים ברמת
הנשמה ,ומודעים לתהליך המתרחש בזמן השינה ,ועדיין לא יודעים מי אנחנו או מאיפה
באנו .כל דבר בינינו אבוד ,כל מידע בעבר נשכח;  .ברוב החלקים
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 .הנשמה לא ערה אתה יכול להוכיח את זה? רק אם תשאל את עצמך ,מי אתה ? מאיפה
באת ? מי היית בחיים קודמים ? כמה חיים היו לך ? מה היו השמות שלך ? מי היו
המשפחות שלכם מאיפה הגעת לפני? שהיסוד של העולם נקבע
כל מידע זה צריך להיות הידע יד שנייה מוסתר למעט נשמה המתעוררת במלואה .אבל
לנשמה שינה ,זה לא מודע לשום דבר ,אלא אם כן ניתנה לו פיסות ו tidbitsשל ידע זה
באמצעות רמה אחרת של מודעות.
עכשיו ,כשדיברנו על הנושא הזה ,אפשר להתחיל להבין או אפילו להתעורר במקצת ,כי
להיות מודע לא אומר להיות ער .וכך ,כל מה שאנו חווים יכול להיות אשליה של המוח.
אם האדם אינו ער לחלוטין ,אזי מודעות שווא ,רוח מלאכותית ,ולא התבונה
המתעוררת . .וזוהי תחילתה של התעלומה הבאה
האב והאמא יודעים ומבינים לחלוטין שאנו נמצאים במצב מודעות זה אפילו בזמן השינה.
וכאשר אנו עוברים דרך התהליך יש דברים שאנחנו צריכים בעולם האשלייתי .ביגוד,
מזון ,מקום לשכון ועוד...
הדברים האלה ניתנים בחופשיות לאלה אשר מניחים את כל האמון והאמונה שלהם באבא
ובאם . .זה ידע אבוד נאמר לנו שההיפך מעריסה לקבר ,כי אנחנו לא קיימים בחיים אלא
במוות.
החיים שלנו ,בתהליך מוות זה יטופלו במלואם ,ואנחנו נהיה ללא שום דבר שאנחנו
צריכים ,ולפעמים אפילו את מה שאנחנו רוצים או זמן רב ,אם זה לא לעכב את התהליך.
האב והאמא יתנו לנו כל מה שאנחנו צריכים בתהליך מוות זה כדי להתקדם.
עם זאת ,הדברים האלה שאנו רוצים מעבר למה שנחוץ משנמנעים לעתים קרובות אלא
אם כן דוחים את האב והאם ומתחילים להשתמש ברוח השקר כדי לגשת לתשוקות
הפגומות של האדם.
אנחנו יכולים להחליט באופן מלא להפריד את הקשר שלנו לאב ואמא ולהחליט להשיג
את מה שאנחנו רוצים ולבחור ,ולעתים קרובות לעשות את זה כך.
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הכיוון הזה תמיד .יוביל אותנו בדרך לא נכונה  ,תזכור מה שישו אמר לגבאותם אנשים
הרוח המלאכותית התחזקה והם הלכו באופן לא נכון .הנשמות שלהם מועמסה ,נמשכות
לרשעות ומועברות לשכחה ..זה לא הכיוון שאנחנו צריכים לנסוע
האחריות שלנו היא לייצר פירות ,כדי שנוכל להיווצר תהילה גדולה יותר בממלכת אבינו
ואמא.
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פרק ( -)13אמונה ,הקשר האלוהי האמיתי!
מה שאני עומד לגלות יכול להיות הברכה הכי מתגמלת והכי פנטסטי שאתה עלול לקבל
אי פעם .האמת על אמונה היא נצחית ,מתגמלת ולמרות זאת הוא לועג ולעג על ידי אלה
שאינם מבינים את הקשר החשוב ביותר שיכולנו אי פעם להשיג.
ההגדרה של אמונה בתוך התנ ך היא ," ,החומר של הדברים קיווה .הראיות של דברים
שלא נראו”
ההגדרה של אמונה מנקודת מבט חילונית היא Something" ,כי הוא האמין במיוחד עם
הרשעה חזקה ,אך מבלי לקבל כל ראיה עובדתית.
אני רוצה שתיקח את הזמן .כדי להבין את ההגדרות האלה אמונה היא לא איזו שטות
שאנשים פונים אליהם כי הם חלשים . .אמונה היא כוח אמיתי אמונה היא הידיעה שיש
לך את הכוח העליון של כל היקומים המנחים ,בימוי ושליטה החיים שלך מהמישור
הבלתי נראה . .וזה לעולם לא ייכשל
למרות שאני אומר לך .מהי אמונה לא אמונה היא לא לקבל את כל מה שאתה הרצון
האנושי; בידיעה שתקבל את כל מה שחשוב לתהליך .האם אי פעם שמת לב? שחייך
הולכים במחזורים לפעמים אתה עומד גבוה ובפעמים אחרות אתה מרגיש כמו תולעת.
כל זה חלק מהתהליך שעלינו לעבור .כאשר המחזור נוטה למתוח לתוך מבחנים וקשיים
יותר ממה שהם עושים במהלך היבטים התחדשות ,זה יכול להיות אומר לך שאתה נלחם
נגד הרצון של האב והאם ,או פשוט אתה לא משתמש באמונה כדי לווסת את המצב שלך.
כאשר משהו משתבש בחיים שלך זה טבעי עבור התהליך ,אבל כאשר הדברים נשארים
שגויים לתקופה ארוכה ממושכת ,זה אומר שאתה לא מחזיר את הצוואה שלך לאב
ואמא;  .אבל במקום זה לאכוף את הצוואה שלך
! תן לי להסביר כל אחד מאיתנו יעבור את היסודות בחיינו היכן שמרגיש כאילו האב
והאמא מסובבים את הגב אלינו .זו ההרגשה הכי מייסר שאפשר לקבל כאשר מציבים
במלואם את האמון שלכם באבא ובאם . .אין יותר תחושה ריקה מזה
כפי שאמר ישו ," ,אבי ,אבי? מדוע עזבת אותי”
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כל אחד מאיתנו עובר .את זה לעיתים קרובות בחיינו  .וזה מרגיש כאילו ננטשו עם זאת,
יש משהו יפה מאוד בתהליך הזה .ישנה סיבה לכך שהאב והאם .משחררים את השליטה
רוב הזמן זה מתרחש כאשר נראה שאנחנו בנקודה הנמוכה ביותר בחיינו ,שם אנו נאבקים
עם בעיות ,בין אם באופן פיננסי ,בריאות חכם ,או אפילו בעיות משפטיות ,ולפתע אין
עזרה.
לעתים קרובות ,כאשר אנו רוצים עזרה מהאב ומאמו בזמן הצורך הגדול ביותר שלנו ,אנו
חשים ריקנות ,אנו חשים שאין שם אף אחד ,שכולנו לבד עכשיו .אנחנו חשים נבגדים,
אנחנו חשים לועגים ,ואנו חשים שאולי אנחנו פשוט לא כל כך חשובים.
 .חוויתי את זה מאות פעמים בחיי לפעמים אני מרגישה כל כך נעולה אל האב והאם היכן
שאני מרגישה ששום דבר לא יכול להשתבש ,הכל בידיים טובות .אז יש פעמים אחרות
שאני מרגיש כאילו העיפו אותי בבטן וננטשתי ,עזבתי את  ,bloodiedכשנזקקתי להם
יותר מכל.
 .תן לי לספר לך סוד כשדברים הולכים טוב ,אנחנו נוטים להרגיש בטוחים ,כשדברים
משתבשים ,אנו חשים לכודים ,מלאים בספק ,בטרור ,בחרדה ובפחד .אמונה היא כוח.
להתגבר על כל הדברים אמונה היא לא לקבל מה שאתה רוצה ,אבל לדעת שאתה תהיה
מטופלת בצורה מכרעת מאוד.
אמונה היא האמון הסודי .שהוא ילדותי
אתה יכול לקרוא שוב את המשפט? האחרון ולהבין את זה באמת
יש סיבה לכך שהאב והאם מסובבים את הגב שלהם ,כביכול ,בעיקר כשאנו זקוקים להם
הכי הרבה .אני בטוח שכל אחד מכם קרא את השיר "צעדים בחול" .השיר הזה נכון
חלקית ,אבל יש פגם בתפיסה שלו.
כאשר אנו זקוקים לאב ,ולאמא ביותר ואנחנו מרגישים שהם עזבו אותנו ,או נטשו
אותנו ,בניגוד לשיר מדינות ,זה כאשר באמת יש להם להרפות; זה כאשר אנו נותרים
בעצמנו כדי להבין איך לעבור את המשפט ,עם זאת ,לא לבלבל את זה עם אותם עוזבים
אותך או  forsakingלך.
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הם לא נטשו אותנו ,הם לא זנחו אותנו ,הם פשוט משחררים את מה שלמדנו דרך התהליך
וממה אנו עשויים.
כאשר אתה לוקח ילד ,ומתחיל ללמד אותם איך לרכוב על אופניים .אתה הולך לצד תוך
החזקת הכידון של האופניים ולאט לאט אתה מדריך אותם כפי שהם לומדים כיצד
האופניים פועל עם איזון ,דיוק ומהירות.
בשלב זה אתה יכול לומר שאתה מגנה ומעודד את הילד במהלך הישג קשה ביותר שלהם,
כפי שהוא או היא חייבת לעשות משהו קשה והוא דורש כוח ,סיבולת ואיזון.
זה בדרך כלל מפחיד כי הילד עדיין לא שולט התמרון של האופניים .עם זאת ,עם ההורים
שם ,הם לגמרי בשליטה ,זה עושה את הקושי של ההליך הרבה יותר נסבל.
אם אמא או אבא מנחים ושולטים על האופניים הכל בסדר .זה אולי נראה מפחיד ,אבל
אמא ואבא לעזאזל שם ,אז אין מה לדאוג באמת.
עם זאת ,מה קורה ברגע אמא או אבא מאפשרת ללכת את בר ידית והילד הוא עזב עכשיו
הכל בעצמם כדי להתמודד עם זה הארגון החדש?
זה כאשר הלחץ מאחורי הראש המכוער שלה ,הפחד מתחיל להשתלט ,לפתע אתה מרגיש
נבגד והאנשים מאוד שאתה סומך על שמאל אתה תלוי שם כמו איזה חיה חסרת ישע
אבודה ביער , .אולי אפילו תתחיל לצרוח .או לבכות ,או לבקש עזרה ! בבקשה ,אמא
ואבא ,תעזרו לי
ובכל זאת ,ההורים עומדים שם עם צחוק אוהב כלפי היגון של הילד ,אומר ,זה בסדר
אתה תהיה בסדר ,אין מה לחשוש או לדאוג ,פשוט לעשות מה שלימדו אותך לעשות וזה
הכל יעבוד.
ברגע זה בזמן הוא כאשר הילד מרגיש חסר אונים ביותר ,כי הם מבינים ברגע זה כי הם
חייבים לווסת את הדינמיקה של הנסיעה בעצמם ,וזה מאוד מפחיד.
הילד יכול להאמין בליבם כי הישג זה קשה מדי והם לא יוכלו לשלוט בו ,ובמוקדם או
במאוחר הם עלולים אפילו להתרסק ואולי אפילו פצועים .בשלב זה ,זה ירגיש כאילו
אמא ואבא .הם יותר האוייב שלך מאשר החברים שלך
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כמה פעמים עשינו את זה? כשזה נוגע להורים האלוהיים שלנו
אולי תרצה לומר דברים שאינם נעימים; אולי תרצי לספר להם מה את באמת .מרגישה
ואולי אפילו תעשי זאת אבל ברגע שהם משחררים ,אחד לעתים קרובות הופך אומלל
וכועס .זה מייצג חוסר אמונה ,וזה באמצעות תהליך זה מאוד של קושי אנו מתחילים
לבנות אמונה אם אנחנו מאפשרים .זה בגלל הסבל שלנו שאנחנו לומדים...
עכשיו כשאנו משתמשים בשיטת ההוראה הטיפוסית הזו ,כולנו מבינים שהסיבה שאנחנו
משחררים את האופניים היא שאנחנו רוצים שהילד שלנו יוכל לרכוב על האופניים
בעצמם ללא צורך בעזרה . .קל להבין את זה אנו גם מבינים שההורים לא השאירו את
ילדם ולא עזבו אותם; הם פשוט איפשרו לילד ללמוד כיצד לרכוב על אופניים בעצמם.
שיטה זו משמשת עם כמעט כל דבר בחיים כשיטת הוראה כדי לעזור לילד או אפילו
מבוגר ללמוד .אותה שיטה מוגבהת כשמדובר בעולם האלוהי שבו התגמולים הם הרבה
יותר גדולים .אנחנו לא לומדים איך לרכוב על אופניים כמובן ,אבל אנחנו לומדים
להשתמש באמונה לבנות אופי ,סיבולת ועמידות דרך הפירות בתוך.
אנחנו יכולים לראות את המקבילים בעולם הזה שיעזרו לנו להבין טוב יותר איך האב
והאם יכולים להתמודד איתנו לפעמים .הם אף פעם לא מוותרים עלינו או עוזבים אותנו,
אבל לעיתים קרובות הם משחררים את הכידון של חיינו ,לפרקי זמן קצרים ,כך שהסניף
שלנו יוכל לייצר פירות.
ברור שיש משהו הרבה יותר .משמעותי שמלמדים אותנו האופניים בחיינו נקראים,
אמונה ,אחת המידות הרבות שאנו מכנים פירות.
אמונה היא הזרז שעוזר לנו לנוע בתהליך השינוי .ללא אמונה ,איננו יכולים לעשות זאת,
זה בלתי אפשרי.
 .אבל אמונה ללא עבודה מתה ? למה אני מתכוונת בזה רבים מאמינים שהאמונה היא
איזו כנסייה שהם הולכים אליהם ,או איזו מערכת אמונה שיש להם.
אמונה היא כוח שמתחבר לתקווה ולאמונה ,הוא אינו מערכת אמונה או כנסייה.
כאשר אנו מכניסים מכשיר לשקע בקיר הוא מקבל את הכוח להפעיל את המכשיר כדי
לאפשר לו לעבוד.
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האמונה היא הכוח החבוי בלתי נראה הזורם באופן מסתורי דרך המעגלים .יכולים להיות
מיליוני שימושים שונים ,כי ניתן להשתמש באמצעות כוח זה ,אבל זה כל הכוח אותו
בשימוש עבור שימושים שונים.
אמונה היא כוח ,זה לא רק אמונה ,או הוראה ,או קונספט .אמונה היא כוח חי וכשאנו
מתחברים לתוכו ,היא פועלת בכל פעם .בדיוק כמו המכשירים ,אם אתה נכשל לחבר
אותו ,זה לא הולך לעבוד לא משנה כמה תקווה יש לך.
עבודת האמונה היא הגישה או השימוש בכוח האמונה .יש עבודות הדרושות לאמונה ויש
תהליך שעלינו לבצע .כאמור לעיל ,הילד על האופניים כאשר הונחה על ידי האב והאם,
זה היה סוג של אמונה ,אבל זה לא היה מושלם .ההורים נאלצו להרפות ,ואז הילד יכול
ללמוד להשתלט על האופניים בעצמו ,זוהי תחילתה של עבודת האמונה.
כתבים אחרים מדברים על זה בדרך אחרת ,כאמורW" ,חן בזמן האנשים צריכים לקחת את
הבשר ,הם עדיין צריכים את החלב.התגלה כי החלב משולה .למה שאמא מאכילה את
התינוקות שלה
השימוש בחלב חושף כי אדם זקוק למישהו אחר שידאג לך ,בסוג; כמו אמא מניקה ,כמו
גם לנקות אותך ,להלביש אותך ,להנחות אותך וללכת עם אתה מתנגדים ,מחזיק את
הכידון של האופניים שלך.
התגלה כי מגיע הזמן שבו אדם חייב להתחיל לקחת את הבשר .זהו המקביל הרוחני להיות
מסוגל להבחין בעצמך מימין ורע ולהיות מסוגל לבחור נכון .זה נקרא בגרות רוחנית.
לעתים קרובות אנשים אומרים כי כנסייה שם להאכיל אותם ,שוב ,כמו בסוג;  .כמו אמא
שלהם  ,כמה פעמים שמעת את המונח .הכנסייה היא אמא שלך
הבעיה היא ,הכנסייה היא להנחות אחד למשיח ,כדי לאפשר אחד לשים על הבגד כולו של
ישו;  .להיות כמו ישו כדי לעשות זאת ,אדם חייב להתנתק מהאמא ולהתחיל לקחת אוכל
רוחני בעצמם.
למרבה הצער ,זה אף פעם לא קורה לרוב  ,churchgoersהם מעולם לא לימדו כי הם
חייבים להיות מאומנים להישבר בעצמם ולהתחיל חיים שבו הם חייבים לבוא למערכת
יחסים אישית עם ישו.
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במקום זאת הם ממשיכים לקבל את חלב אמם והם לעולם לא גדלים מעבר לנקודה
מסוימת .הם נשארים תינוקות ,וזה בדיוק מה שנחשף , ...הם עדיין חתיכות במשיח .נמכרו
לחושניות
הם מאמינים שיש להם .את כל מה שהם צריכים הם חשים שהם עשירים ומוגדלות עם
סחורות ברמה הפיזית ,ואין להם צורך בשום דבר רוחני . .הם אף פעם לא גדלים לשלב
הבא
הקיפאון הנורא הזה מפגר את צמיחתם ,והם הופכים לחסידי מערכת אמונה ,שאין להם
קשר פנימי;  .כיורשים שותפים
להאמין שאתה יכול לרכוב נכון על האופניים לוקח אמונה מוחלטת על ידי עושה את זה.
אמונה חייבת להוביל אחד כדי לקחת את המושכות של הכידון בעצמם ולהתחיל את
המסע האישי שלהם עם המשיח .בדיוק כמו האופניים ,אנחנו במסע רוחני אחד שאנחנו
חייבים ללמוד לשלוט בו . .אף אחד לא אמר שזה יהיה קל
עם זאת ,אם הפחד וספק הקהל המוח אז האמונה היא מנותקת והתוצאה היא קריסה
פוטנציאלית .לעתים קרובות ההורים נמצאים בקרבת מקום להציל את היום ,אבל הילד
אף פעם לא מבין כי הם היו יכולים לעשות את זה בעצמם.
אז עכשיו בואו נלמד .את התעלומה הבאה
העבודה שלנו בעולם היא לייצר פירות...
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינות,meekness ,
טמפרנס ,מה שמוביל לחיים.
אלו האופניים שלנו שאנחנו .צריכים ללמוד לרכוב עליהן אלו הפירות של הרוח.
שמכוונים אותנו תמיד אם בכל עת ,אתה מקבל גישה לכל אחת מהתכונות הללו ,אין
משפט שיכול לפגוע בך .כל מה שאנו עוברים בחיים נועד לנו להשתמש באחת מהמעלות
האמורות לעיל כדי לנטרל כל מצב.
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לפני שאני הולך יותר חשוב להבין שאף אחד לא מקבל חיים נצחיים כי הם מייצרים
פירות .אתה לא יכול להרוויח חיי נצח ,זה ותמיד היה מתנה .זכור כי הזרע תמיד שם אם
יש פירות או לא . .זרע הוא נצחי
כאשר נוצרנו בדמות אבינו ואימנו ,נוצרנו רוח ,לא בשר ודם .לכן ,אמר המשיח ,אתה
חייב להיוולד מחדש ברוח .ובכן להיוולד מחדש פירושו שהיית צריך להתקיים ברוח
קודם .אתה כבר נולדת ברוח ,אבל עכשיו אנחנו בקורס של פיתוח ,למידה וגידול בתוך
הבשר ,כך שניתן יהיה להוסיף את הרוח שלנו כמו פירות הצמיחה שלנו.
כך ,כפי שנאמר ,אנו מתוגמלים על בסיס  .העבודה שלנו הגמול אינו חיי נצח ,אלא מה
שנקבל בזמן שנהיה נצחיים.
הפירות שאנו מייצרים אשר ייחודי מכל אחד אחר פשוט כי כל נשמה היא לייצר פירות
משלהם אישית ,הם העבודות המתבטאים לקראת התהילה האישית שלנו שתיחשף בנו.
הם מאוחסנים לשימוש עתידי.
בדיוק כמו שאתה אוסף פירות מעץ תפוחים ,אתה מאחסן את התפוחים שבו אתה יכול
לגשת אליהם מאוחר יותר . .אתה לא מאחסן את העץ העץ חייב להמשיך לייצר יותר
ויותר פירות.
לא משנה מה המצב המתעורר בחייו של אדם ,התשובה לדילמה שלך נפתרת באמצעות
פירות הרוח.
יש הרגע שמרת המון כסף .במשרד של הפסיכיאטר
הסיבה שהאב והאם חייבים לתת לנו ללכת לפעמים היא בגלל שאנחנו חייבים לייצר
פירות אלה באמצעות אנרגיית האמונה .ולפעמים ,ככל שזה נראה קשה ,הם אפילו חייבים
לטהר ענף כך יותר פירות ניתן לייצר מאוחר יותר .אף על פי כן ,הם אף פעם לא
מוותרים עלינו או עוזבים אותנו.
האב והאמא מכוונים אותנו לפרי ובכן ,אז אנחנו חייבים לטבול בו ולגשת לפירות
בעצמנו .זה כמו הפתגם הישן ,אתה יכול להוביל סוס למים ,אבל אתה לא יכול להכריח
אותם לשתות.
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האב והאמא נותנים לנו כל מה שאנחנו צריכים כדי להילחם בכל מצב בחיים על ידי
שימוש פשוט באמונה ,כדי להשיג אחד או את כל פירות הרוח.
אם היינו עושים את זה בכל פעם שהייתה לנו בעיה ,הבעיה הייתה קצרה ,למעשה זה היה
מפסיק להתקיים כמעט מיד.
הבעיה האמיתית היא; אנחנו כמו הילד הקטן שנעשה מפוחד כשההורים משחררים את
הכידון .אנו חשים נבגדים ,אנו חשים פחד ,פחד ,ולעיתים קרובות אנו מאבדים שליטה,
אשר יכול להיות גם  stymiedעל ידי שימוש באחד הפירות ,כלומר שליטה עצמית,
כטמפרנס.
לעיתים קרובות אנו מתרחיקים מאבינו ומאמנו ומחליטים שאיננו אוהבים לעשות זאת
בדרכם .וזה כאשר אנו נתקלים ונופלים דרך החיים .חלק לא תמיד להתרחק אבל אין
להם רצון לרכוב על האופניים בעצמם ,אז הם מאפשרים לאחרים לעשות את זה בשבילם
כדי שהם לא יפגעו .וזה מוביל לשתייה יותר .חלב במקום לאכול בשר
כל התשובות לכל דילמה היא באחד מפירות הרוח .אין בעיה בחיים שלא ניתן להיכנס
להסגר באמצעות פירות אלה . .הפירות האלה הם מחסל בעיות
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינות. ,meekness ,
מתינות וחיים
לא משנה מה המצב שלנו ,שום דבר .לא יכול לעמוד מול המשמידים האלה ההורים
האלוהיים שלנו לשחרר את הכידון הרוחני שלנו ,כך שאנחנו יכולים להשתמש בכל אחד
מפירות אלה של הרוח כדי לייצב את המצב שלנו ולעיתים קרובות לתקן אותו לחלוטין,
דרך אמונה.
פחד ,ספק ,כעס ,זעם ,קנאה ,זעם ,מלחמה הם כל הרגשות הסותרים את רוחו של האב
והאם.
כאשר משפט  besetsלנו לעתים קרובות לפנות לפירות הזרע הכוזב ,זה בגלל שהסביבה
הזאת אנחנו מתוכנתים להגיב על בסיס רגשות שליליים .עם זאת ,אם פשוט לקחנו את
הזמן כדי לעצור ולאסוף את המחשבות שלנו ,כל בעיה ניתן לפתור עם אחד הפירות
הטובים לעיל.
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כל אחד מפירות אלה הוא כוח ,כוח הקיים בתוך העולמות מוסתרים .אמונה היא הקשר
שלנו .לכוחות האלה  .אמונה היא גם אחת מהכוחות
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינות. ,meekness ,
מתינות וחיים
כאשר אנו חשים התנתקות מאב ואמא ,זה לא שהם נטשו אותנו או עזבו אותנו לבד ,הם
מבקשים מאיתנו לרכוב על האופניים בעצמנו רק דרך קטנה לתת לנו ביטחון ,ללמוד
אנחנו יכולים לשלוט בכל מצב שאנחנו רוצים במקום לקבל את כל למעלה בזרועות
ומלאות ברוח הקנאה השגויה ,בזעם ובזעם.
אם תרגלת זאת בכל פעם שמשהו שלילי נכנס לחייך ,שים לב למה שקורה לרוחך .זה
כמו כוח נסתר מוענק לך כאילו היה לך שד במנורה ,אם כי ג'יני טוב.
המבחנים מתרחשים רק כדי לחזק אותנו כדי לבנות פירות , .אנחנו לא אוהבים אותם.
לעתים קרובות הם לא כיפיים עם זאת ,מעולם לא נשארנו לבד ,אנו מקבלים צוות תקיפה
מלא של פירות להתנגד לכל בעיה שקיימת .כל שעלינו לעשות הוא לקחת את המושכות
של האופניים הרוחניות שלנו וליישם אותן על המצב.
! זו אמונה אמיתית
כאשר אנו עושים זאת ,אנו חשים לעיתים קרובות את האהבה העמוקה שבאה מהורינו
האלוהיים כדבר שמעולם לא הרגשנו בעבר .למעשה ,אנחנו מרגישים טיפשים .שפקפקו
בהם מלכתחילה אנו חשים צנועים ומלאים בטוב לב ובעיקר ביטחון.
עכשיו אנחנו מבינים הפירות הם האיכויות של ה  , Divine Parentsשהם לעולם לא
ישחררו אותנו .הם רצו שנשמור עליהם חזק יותר עבור את פירות של הרוח אתה
התכונות הפנימיות והנצחיות של אבינו ואימנו.
כאשר אנו מאורסים באמצעות פירות אלה הכל נראה בדיוק באותו רגע ,הכל נראה
מושלם ,כאילו מעולם לא היה דבר לחשוש או אי פעם לדאוג ,וזה נכון ,עד הפעם הבאה
שבה אמא ואבא מחליטים לתת לך לעשות את זה בעצמך.
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 .ואז חזרנו לנקודת ההתחלה זה נעשה ללא הרף עד שנבין לבסוף שאין דבר שיכול להזיק
לנו ,יש לנו כוח מוחלט בצד שלנו.
אם נאפשר לניסויים להשפיע עלינו באופן שלילי ,ההורים שלנו יתנו לנו ללכת שוב ושוב
עד שנבין שאנחנו יכולים לעשות זאת על ידי שימוש פשוט בכוח הבלתי נראה של
הפירות .ובאותו רגע אנחנו יודעים שאנחנו .מחוברים באמת להורים האלוהיים שלנו
! הם באמת כוחות
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינות. ,meekness ,
מתינות וחיים
בכל פעם שאנחנו משתמשים בפירות האלה כדי להילחם בכל דבר בחיים ,זה הופך לגמול
שלנו .הוא אף פעם לא נשכח או אבד אי פעם .כשאנחנו בונים את הפירות האלה ,הם
ממשיכים לבנות עניין ובסופו של דבר זה מבסס את מי שאנחנו הופכים .זכור את כל
התהליך שאנחנו הולכים למרות שהוא לבנות פירות . .וככה זה נעשה
הפירות האלה הם כלי השלום .שלנו נגד כל האלימות הפירות האלה הם חיי נצח .נגד כל
מה שהוא מוות  ,וככל שנשתמש בהם .כך נהפוך אליהם יותר
זה נכון ,אנחנו הופכים פירות אלה ,ואלה הם פירות על הענף שלנו כי הוא מניב צמיחה.
ובאמונה שמקשרת אותנו לדפוסים הרמוניים ,שאנו מכנים תקווה .החומר של הדברים
מקווה ל . ,הראיות של דברים שלא נראו
שימוש בפירות אלה ,המבחינים בהנפות רוחניות ,מקבל אמונה להאמין שאפשר להצליח
ביקום תלת מימדי שבו הכל נראה על חמשת החושים .אני מבטיח לך שהתכונות האלה
עובדות בכל פעם אם אתה משתמש בהן.
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינות. ,meekness ,
מתינות וחיים
אם אתה מפחד ומפקפק ,החלף אותו באמונה/אמון.
 ,אם אתה שונא .תחליף אותו באהבה
אם אתה אומלל ,החלף אותו בשמחה
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אם אתה נסער ,החלף אותו בשלום.
אם אתה לא סובלני ,החלף אותו בסבלנות.
 ,אם אתה מרגיש נבגד .החלף אותו בעדינות
אם אתה מרגיש משומש ,החלף אותו בטוב לב.
אם אתה מרגיש גאה ומתגאה ,החלף אותו ב.meekness
אם אתה מתפתה לעשות טעות ,החלף אותו בטמפרנס.
בכל הדברים להחליף כי הוא מכשול נגדנו עם השימוש של פירות הרוח ,באמצעות
נוסחה זו תקבל הצלחות גדולות והם לעולם לא יאבדו.
האם אתה מבין מדוע גיליתי בקפדנות רבה את ההבדל בין אלוהי העולם הזה לבין האב
והאם?
כאשר אתה קורא על האל של העולם הזה בתנ ך ,כל מה שאתה צריך לעשות זה ליישר
את הפירות האלה עם הפעולות של אלוהים זה.
האם הפירות מתישרים עם הפעולות ,או האם הפירות אפלים ומאשלים? האב והאם
לעולם לא יתנהגו או יגיבו להיפך מפירות אלה.
למה?  .כי הם פירות הנפש שלהם  .זה מי שהם באמת פירות אלה הם לא רק רעיונות,
זהו טבעו של ההורים האלוהיים שלנו.
כפי שאמר ג'ון האהוב" ,האב הוא אהבה".
בכל פעם שאתה עד משהו בניגוד לפירות אלה אז ' דע כי זה לא בא מן האב והאם .זה
בלתי אפשרי להורים האלוהיים .שלנו ללכת נגד טבעם
עכשיו זה אף פעם לא קל בהתחלה לייצר את הפירות האלה ,בדיוק כמו רכיבה על
אופניים זה קשה בהתחלה ,אבל אחרי זמן מה זה הופך להיות טבע שני.
הפירות האלה מגיעים מהתכונות והאופי האלוהי שלנו .אם זה לא ייפול לתוך הקו עם
הפירות האלה ,זה לא של האב והאם.
וזכור ברגע שאתה מבין את פירות הרוח אתה יכול לראות דרך כל הטעויות ולהפריד את
זה מה שטוב.
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גם כאשר קוראים את התנ ך או כל כתיבה ,אם אתה משתמש בפירות אלה ומעלה על
משהו שאינו של פירות אלה ,אז אתה יודע איזה זרע הושתל.
לעתים קרובות כאשר לקרוא את התנ ך או לקחת כל מידע בתוך זה עשוי להיות נגד
הפירות המקודדים ל DNA-הרוחני שלך ,אנחנו מיד להרגיש את זה כמו משהו לא
בסדר ,כמו דגל אדום.
למרבה הצער ,למרות שכאשר אנו מפקפקים בניגוד למה שמגיע מתוכנו ,לעיתים קרובות
אנו מוצאים את עצמנו בקרב מיני.
כל חיי ראיתי דברים בתנ ך שלא הגיוניים לי ,אני מתכוונת לעובדה שהרגשתי שמשהו
לא בסדר עמוק בתוכך ,התראת הדגל האדום.
ראיתי היבטים מסויימים שהיו מונעים וזה טוב וזה עזר לי .נתקלתי בהרבה דברים .שהיו
טובים לנשמה אך כאשר נתקלתי בדברים שנראו לא נכונים ,ונשמתי הושפעה לרעה,
בעוד שהיא לא התאימה לתמונה ,היא נראתה מחוץ למקום . .ואז ידעתי איפה הטעות
עם זאת ,כאשר אתה עוקב אחר מישהו אחר הדורש ממך לקחת את השגיאה עם הטוב,
אתה מתבלבל ,ויש את כל הבעיה.
קח את הפסוק הזה לדוגמה שנאמר על ידי ישוע ,לוק " 19/27אבל האויבים האלה ,מה
שלא הייתי צריך לשלוט עליהם ,להביא את זה ,ולהרוג אותם לפניי”.
ישנם כתבים רבים בתנ ך שאינם מתחברים עם פירות הרוח ,חלקם פסוקים שלמים,
חלקם סיפורים שלמים ,אחרים הם רסיס או פיסות וחתיכות שנוספו לפסוק או לכתבי
הקודש.
אף על פי כן ,הקוד הפנימי שלנו תמיד יתפוס אותם ,אבל זה תלוי בנו להקשיב לזה אשר
נמצא בתוך ולאחר מכן לפעול או להגיב בהתאם.
? עכשיו מה לא בסדר עם הפסוק לעיל
זוהי חשיבה אלימה ,גישה של כוח ושליטה ,ומוות הוא ברטט שלו;  .בדיוק כמו אלי הזקן
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מה אמר ישוע לאביו כאשר הוא נצלב בנוגע לצופים? הוא אמר" ,אבא סלח להם על כך
שהם לא יודעים מה הם עושים" .הוא לא אמר" ,תהרגו את כולם על כך שדחו אותי".
זהו נפשו של ישו ,כי הוא מראה את פירות הסבלנות ,שליטה עצמית ,אהבה וכו ' .המוח
שלמעלה בפסוק הזה הוא לא מוחו של ישו .הוא חושף כעס ,גאווה ,אגו ,קנאה ונקמה.
אז לעתים קרובות אלה זרעים שווא נוספו להציג את ישוע או האב ואת אמו שלילית או
יותר אנושי ,ולא רוחני .עם זאת ,מאז הקוד הוא בתוכנו אנחנו יכולים לראות דרך כל
השתילה הזרע שגיאה שווא על ידי פשוט באמצעות מפתחות/פירות בתוך . .אתם תדעו
אותם בפירות שלהם
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פרק (-)14הגנה וגאולה!
להיות אחד הזרעים האמיתיים מאפשרת הגנה מלאה וגאולה בכל מצב .הצבת האמון שלך
אבא ואמא היא כמו שיש מערכת האבטחה הטובה ביותר זמין .כשאנו סומכים על הסיוע
הזה ,מתרחשים ניסים מדהימים שלא ניתן ל comprehendedבקלות על ידי חמשת
החושים.
אני זוכר בין המון סיפורים שקרו בחיי ,כאשר לפני כ  25-שנה ,בדיוק הפלתי את אשתי
לעבודה .חיינו בערך  6ק מ ממקום העבודה שלה ,ורוב הטיול ביום שטוף השמש הזה
הסיע אותנו בחום קיצוני.
בזמן ,הפכנו למגרש החניה ,שמתי לב שלחץ הקיטור מחוץ למכסה המנוע של המכונית.
הבנתי שהרדיאטור .בטח התחמם מאוד
אשתי נכנסה לעבודתה ונשארתי בחוץ כדי לגלות את הבעיה .וכמובן ,כשהרמתי את
כיסוי המכונית .הרדיאטור פוצץ את הערימה שלו
באופן אירוני ,בדיוק קראתי מאמר שנאמר ,אם אתה משאיר את המנוע פועל תוך הסרת
כובע רדיאטור זה יהיה לשמור את המים מחומם למטה בתוך המנוע ,ולא פרץ במהירות
דרך העליון .היה לי ליטר מים איתי ,אז השארתי את המנוע פועל ,כפי שנאמר ,והמשכתי
להוריד את כובע הרדיאטור.
ובכן ,הפתעה ,יש שיעור אחד חשוב בחיים ,וזה לא כל מה הוא אמר יכול להיות מהימן.
הרדיאטור התפוצץ ושלח .מים רותחים על חם בכל מקום ובלי מזל ,הייתי המוטב .של
רוב המים הרותחים
הייתי מכוסה מכף רגל ועד ראש עם מים על כל גופי והוא הופיע כאילו קפצתי לתוך
בריכת שחייה עם בגדיי .עמדתי שם בהלם למה שנראה כמו  30שניות ,מחכה להרגיש
את הכאב של הנוזל החם הלוהט.
כשעמדתי שם התחלתי להבין שאני לא מרגישה שום דבר אחר מאשר להיות רטובה
מאוד .לאחר מכן התחלתי לגעת בחולצתי היכן שהיא ספוגה ,והחולצה שלי הייתה קרה.
הרגשתי את הפנים והחלקים האחרים של הגוף והם היו גם מאוד קרים . .לא הרגשתי
חום כלשהו
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אז הבטתי באדמה שבה היו שלוליות של אותם מים שנאספו ונגעתי בהם והבחנתי מיד
שהמים חמים מאוד.
נגעתי באזורים אחרים שבהם נחתו המים והיה גם חם מאוד ,אבל בגופי ,הייתה רק
תחושה של קור .זה היה יכול להיות אסון שיכול היה להיות מצולק עלי לחיים ,זה הפך
להיות נס מדהים.
לעתים קרובות בחיי אירועים כאלה אירעו וידעתי שזאת האמונה שלי באבא ובאמא
שהעניקו לי את ההגנות המדהימות האלה .אלה הם ביטויים נורמליים של מה שצפוי
כאשר אנו מניחים את האמון המלא ואמונתנו באבא ובאם.
למר בה הצער ,למרות שרבים שכחו את התכונה המדהימה הזאת של אמון ,והם הכחישו
את מקור מאוד שיכול היה להגן או להציל אותם מפני הנזק .במקום זאת ,הם ממרכזים
את תשומת לבם על העולם המבקשים לגאול את הדרך הקשה ,את הדרך היקרה.
רבים מדי מחפשים הגנה על עצמם באמצעות מערכות ביטחון האדם שברירי ואינם
מבינים שיש להם את המפתח הראשי איתם תמיד.
היינו מרומים בעולם הזה אשר מלמדים אותנו שעלינו לעשות הכל למען עצמנו ,ואנו
נוטים להכחיש כל השפעה אלוהית שיכולה לעזור לנו בעת הצורך .זה מזכיר לי פסוק
בתנ ך שקובע ,,יש להם הופעה של מתן תורה .אך הם מכחישים את הכוח שלהם’
לעתים קרובות אנשים פונים למי שהם מאמינים הוא אלוהים ברגע האחרון ,כאשר שום
דבר שהם עשו עובד ,ובדרך כלל זה חסר חומר עמוק והתגמולים מעטים באים.
אבא ואמא לא צריכים להיות מטופלים כמו המפלט האחרון ,הם צריכים להיות החלופה
היחידה .כל מה שאנו עושים בחיים צריך להיות מוקף ולהביא את האב והאם לתוך כל מה
שאנחנו לוקחים חלק.
לא משנה במה אנחנו מעורבים בחיינו הרגילים ,אנחנו צריכים לכלול אותם בכל פעילות.
ככל שנעשה זאת ,כך הכוח מופק במקום בו אנו מזהים את ההשפעה הכבדה של ההורים
האלוהיים שלנו בחיינו.
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כשאתה חי את חייך זכור שאתה הצאצא שלהם ,הזרע שלהם הוא חלק מאובטח של דאגה
עמוקה שלהם .הם רוצים להיות כלולים בחיים שלנו ,הם רוצים שנסתכל עליהם על כל
החלטה שאנחנו עושים.
כפי שאנו כוללים אותם בחיינו אנו מתחילים לראות דפוסי לפתח כי יוכיח יד נסתרת
חזקה פועלת בתוך תחומי העולם האישי שלנו ,ואז דברים מדהימים מתחילים לקרות.
! זה הסוד
 ,החברים שלי זה הסוד .זה הכוח שעלינו לחפש אחריו  ,לא אחרי הצוואה שלנו .אלא
רצון ההורה האלוהי במאה ה  21-זה נשמע כמו רטוריקה דתית בגיל העמידה
ו hogwashלרוב האנשים ,אבל אני מבטיח לך שזו הנוסחה האמיתית לגאולה אמיתית
והגנה.
ככל שאנו מחפשים עזרה דרך ההורים האלוהיים שלנו האינטראקציות יותר מדהים
לחשוף את עצמם .דלתות נפתחות ודלתות סגורות ודלתות חדשות נפתחות בעת הצורך.
ולכן ,נראה שיש לנו כוח רב ,אך זה לא הכוח שלנו אלא הכוח הפנימי של האב והאם
החיים בתוכנו.
 .זה כאשר הכל מתחיל להשתבש הבין את התעלומה ,דברים לא משתבשים כי ההורים
האלוהיים שלנו וויתר עלינו ,זה בגלל שהם חייבים לתת לך לקבל את ההחלטות שלך כדי
לייצר פירות .אבל לא כל פרי המיוצר הוא פרי טוב ושקרים האניגמה.
אם תחליט לא להשתמש בשירותים שלהם הם ימשיכו לעזור לך ,אך לא תזהה את ידיהם
בחייך .ולפני זמן רב מדי ,ככל שתתעלם הנוכחות הפעילה שלהם פחות הם יהיו חלק
מחייך עד שלבסוף לא תראה אותם בשום מקום .אתה תשמיד לגמרי את הנוכחות .שלהם
ממודעות התודעה שלך
למרות שהם מעולם לא עזבו אותך או נטש אותך ,שכחת אותם וכל מה שהוא עשוי לנסות
לעשות בתוכך ובשבילך ,כל זה יתעלם כפי שאתה מנסה להגן על הבחירות שלך.
אתה רואה את התעלומה הגדולה ביותר היא שהאמונה היא לדעת שהם החלק הגדול
ביותר של חיינו ,לדעת שזה מבסס את כוחם במודעות התודעה שלך ,המאפשרת לאדם
לראות את האינטראקציה האישית שלהם .לא לזהות את זה מכחיש את הפוטנציאל שלנו
ואת ההבנה של ההתערבות שלהם ,גם כאשר הם מתערבים.
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הדבר היחיד על האב והאמא שאמור להיות ברור עד עכשיו הוא שהם לא יכריחו אותנו
לעשות משהו שאנחנו לא רוצים.
 .רק הצד האפל מאלץ אנשים לציית העולם שלנו הוא הוכחה כי האב והאם לא לכפות
את דרכם על אף אחד .זוהי גם הוכחה לכך שכוח אפל אכן מאלץ את נוכחותם להיות
רבים ככל האפשר.
ההורים האלוהיים שלנו .לא מוגבלים לפרוטוקולים אנושיים כלומר ,הם יכולים לראות
עמוק בתוך העתיד ,כמו בנוגע לחיינו ולחיים רבים.
זכור מיליון שנים זה רק .משב זמן להורים האלוהיים שלנו אנחנו לא אבודים בעולם
אחד ,או אפילו מספר עצום של חיים .אנחנו פשוט בתוך תהליך המתגלה כי הוא תמיד
מחובר לכוח זה נדיב גם כאשר אנחנו לא מודעים.
ובטוח שחשוב להם לראות אותנו מייצרים פירות של הרוח ,הם סובלים מאוד,
 forbearingוסבלניים לחכות לנו בחוץ.
בדיוק כמו ההורים האנושיים שלנו יכולים לחכות דרך השלב המרדנית של ילדיהם ,כמה
עוד יכול ההורים האלוהיים שלנו לחכות הבמה המרדנית שלנו לבוא לפרי איפה אנחנו
בסופו של דבר להתגבר על הדרכים הילדותיות האלה?
בעוד שאולי נצטרך לחכות  5-10שנים או יותר ,ההורים האלוהיים שלנו לא נמצאים על
שולחן הזמנים .ושום דבר שאנחנו עושים .יכול לעוות את התהליך הזה
אולם ,עבור הצד האפל ,הם דורשים צייתנות וסגידה ,ואפילו לחכות רגע מעבר למחזור
הקצבה שלהם ,והתוצאה היא לעתים קרובות מבשרת רעות.
זכור שאלוהי התנ ך הוא האחד שהכריז כי חטא אחד ,טעות אחת יכולה לנתק אותנו לנצח
ממנו . .זה לא מוחו של הורה חולה אוהב זהו מוחו של שליטה מוחלטת ,רודנות ואפילו אי
שפיות . .זה המוח של מנהיג דיקטטורי
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אם אתה רוצה יותר שליטה רוחנית דינמית פעילה על החיים שלך אז אתה צריך להביא
את ההורים האלוהי שלך לכל החלטה ובחירה שאתה עושה ,תמיד מאפשר תשומת לב
שלהם על הכיוון שלך ,אפילו לאפשר שינויים במידת הצורך .מאוחר יותר...
אם אתה באמת בוטח בהם אז אתה גם תזהה את השינויים כמו להיות משהו מועיל ונחוץ,
כמו גם להיות תמיד מודע וערני לאזעקות המסמנים כל שינוי נחוץ.
אם יש צורך בשינויים ,ואנו מקבלים את הנתיב שהאב והאמא קבעו לנו ,אז נוכל לקבל
את השינוי שלהם לטובת האינטרסים שלנו.
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פרק ( -)15תפילה ,שליחה וקבלה!
התחלתי להבין כשאני כותב על אמונה רבים אבודים לפעמים כי הם תוהים במה
להאמין? ? איפה הם מתחילים כיצד יכול מישהו להאמין ולא לדעת בדיוק במה לבטוח?
א ני לוקח הרבה דברים כמובן מאליו כי זה תמיד היה חלק מחיי ,אבל לפעמים אתה חייב
לשבור את הדברים עוד יותר כדי להבין את הפשטות של כל זה .היום אני רוצה לדבר על
תפילה ומה שזה באמת ,ומה לא.
אני לא ולא דיברתי הרבה על תפילה כי זה היה כל כך  misidentifiedמעטים להבין את
היישום האמיתי שלה .חלק מאמינים תפילה היא כאשר אנו מספרים לאל ,כמה אנחנו
מצטערים ,כמו במובן של ,וידוי.
אחרים מאמינים שזה לשאול את אלוהים ,על מה שאתה רוצה או תשוקה .עדיין אחרים
מאמינים שתפילה היא צורה של ידיעה ,שאנחנו לא באמת מבקשים שום דבר שאנחנו
מגלים את התשוקות שלנו במובן של ידיעה; וזהו ,כמו נס .אנחנו יוצרים את התוצאה
העובדה היא; תפילה היא הרבה יותר .מכל האמור לעיל הרעיון האחרון שאנו משתמשים
בתפילה כדי להתבטא ברצונות שלנו שהוא נכון חלקית ,בכך שכאשר אנו כבר מאמינים
בתוצאה ,לעיתים קרובות היא מתבטאת .אבל יש בעיה עם הרעיון הזה גם .זה יכול
לעיתים קרובות לחסל את הצורך האב והאם ,והוא מנסה לקחת בחזרה את כל הכוח
והשליטה אלינו ,אשר שוב זה מה שמוביל להפרדה שלנו.
יש היבט מרכזי לחלק האחרון ואני אתייחס לזה אחר כך .עכשיו להגיע לחלק שאנו מודים
לאבא ולאמא שלנו בעתיד הקרוב ,זה לא רק מה שהתפילה הייתה ,אבל היא כלולה.
ככל שאנו מודים שאנו נופלים קצר ככל שאנו משפילים את עצמנו מבינים שאנו אכן
זקוקים לעזרה ,אנו זקוקים לעניין מיוחד ולטיפול . .אין שום דבר רע להודות בזה
עלינו להודות בתקלותנו ,עלינו להיות עניים ברוח ,כלומר להשפיל את עצמנו לפני כוח
המקור האולטימטיבי ,לא לסגוד ,אלא בשירות.
כאשר אנו עושים זאת ,אנו מסירים את הצדקנות העצמית ואנחנו גם מסירים כל מחשבה
שאנחנו כבר מושלמים .שזה תהליך ושאנחנו צריכים להבין תהליך לוקח זמן ,והתפתחות
היא התקדמות.
 117ע מ ו ד |

ילדי הקציר
האב והאם מעדיפים שתודי בחטאיך ,מאשר להאמין שאין לך חטאים ,או שאתה מחליט
מהו חטא ומה לא .החטא הוא הפרה טבעית של חוקי האהבה הרוחניים ,כמו גם הפרה של
המקדש האנושי ,וכן ,החטא מתוכנת בתוך ה ,DNA/RNA-של הגוף האנושי.
פילוסופיית העידן החדש .מלמדת שאנחנו כבר מושלמים החברים שלי אנחנו לא
מושלמים ,לא להיות שולל , .אנחנו באים משלמות .אבל היינו מושלמים כדי לדבר ,
אנחנו לומדים להיות מושלמים .אפילו אבינו ואמא שלנו מושלמים
כמו כן ,רבים מאמינים תפילה היא מאמץ אחרון כדי לקבל את המקור לתת לנו את מה
שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים .בדרך כלל זו הקריאה האחרונה עם המקור לא עשה
זאת קודם .ובדרך כלל זה במנטליות שוחד ,ככזה ,אני אעשה כל מה שאני צריך לעשות
אם רק תעשה את זה או זה בשבילי.
ההורים האלוהיים שלנו אינם בחורים טובים שעובדים עבור ההמון ,הם לא בריונים
שאנחנו צריכים לאלץ .אם היינו בקשר רגיל לפני ,לא היינו צריכים להשתמש
בסטנדרטים נמוכים כאלה.
שוב ,רוב המאמינים כי תפילה היא לשאול את המקור לדברים ואולי ,בתקווה ,המקור
יבוא עבור הבקשה שלנו.
עם זאת ,זה מוביל אחד לתוך לא להיות בטוח ,אחד לא יכול להיות בטוח מה יהיה המקור
יכול להיות ,ולכן אין לנו כל כך הרבה ביטחון כי כל דבר הולך להתגשם מן הבקשה.
לכן ,אנו חייבים להכיר בשמו האמיתי של המקור כאבא ואמא .זה מאפשר לנו לפרוץ את
ההגבלות שאפשר להיכנס עליהן אם הם מאמינים שהמקור אינו אישי .בידיעה שהמקור
הוא אבינו ואמו האמיתיים ,הוא מאחד אותנו כמשפחה כילדיהם ,ולא מעבדים ,עבדים
ומשרתים בונדד.
זה בגלל חוסר ידע על מי המקור באמת הוא מפיק ספק בתפילות שלנו ,כי רובם פשוט לא
בטוחים איפה הם עומדים כמקבל ברכות .וכמובן ,ברגע שהספקות נכנסים לאמונה,
מסולקת והתוצאות נשארות חבויות.
שוב ,אין שום דבר פסול בלשאול את האב והאם על מה שאתה רוצה ,כאילו שאתה לא
שונה מאשר לשאול את ההורים האנושיים שלך מה אתה עשוי לרצות.
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עכשיו יש המאמינים שאנחנו לא צריכים לשאול ,אנחנו צריכים פשוט להגדיר את זה על
שולחן הרצונות שלנו ולהתבטא.
שוב ,זה נכון את הביטחון יותר שיש לנו יותר זה הופך להיות עובדה כי הפריט הרצוי
לעתים קרובות ניתן להשיג , .אם יש אמונה אמיתית .לא צריך להיות מאוכזב
בקש ותקבל!
עם זאת ,ישנה בעיה עם האידיאולוגיה הזו .אנחנו חייבים לעולם לא להוציא .את האב
והאמא מהמשוואה ברגע שנסיר אותם ונאמין שאנחנו אלה שמסיימים את הישג ,או
שאנחנו ברמה הזאת הם אלה שגורמים לדברים להתבטא .אז אנחנו נאבד בתמונה
הגדולה .במשחק הזה מאוד מסוכן
אתה מבין ,כאשר אנו בוטחים באופן מלא באבא ובאמא אנו בוטחים לחלוטין שהם יעניקו
לנו את הטוב ביותר עבורנו .בדיוק כמו ילד חייב להסתמך לחלוטין על ההורים שלהם
שהם יעשו מה שהכי טוב עבורם.
בכל זאת ,זה לא אומר שג ומרי הקטן יכולים לקבל מה שהם רוצים .כמובן ,ילד אולי
ירצה לקבל שנה של עוגיות כדי שיוכלו להסתיר את זה מתחת למיטה שלהם ולאכול
אותם מתי שהם רוצים ,אבל זה לא טוב להם וגם לא מועיל.
אנו חייבים ללמוד להבין שהתשוקות שלנו לעיתים קרובות אינן מעניינות אותנו ביותר.
אנו חייבים להפקיד את האמון שלנו באבא ובאם שהרצון שלנו יתקיים עם שינויים
במידת הצורך.
עכשיו יש כאלה שיכולים להתמודד ובצדק; כיצד ניתן לסמוך באופן מרומז על משהו ללא
ספק אם איננו בטוחים שהמטרה המיועדת שלנו היא במסגרת הכיוון הנכון לחיינו? ? זה
לא יכול ליצור ספק
כן ,אלא אם כן אתה מציג .את זה מכיוון רוחני יותר תמיד תדע שכל תפילה .תיענה בחיוב
בשינויים  .תן לי להסביר
מהי בדיוק תפילה?
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התפילה ביסודות הפשטניים ביותר היא תקשורת עם האב והאם.
 .אני רוצה שתחשוב על זה כשאנו מתקשרים עם מישהו זה תמיד נותן ולוקח .כאן הדת
הטיסו את הכלוב ואיבדה לחלוטין את זהות התפילה.
לעתים קרובות הדת מלמדת אותנו כי אנו מדברים אל אלוהים האישי ואז אנו יושבים
לאחור ומקווים שלאלוהים היה מספיק לשמוע אותנו כשאנחנו ממשיכים עם חיינו ללא
כל תחושה אמיתית של לדעת משהו.
ויש המאמינים שכאשר אנו קוראים את התנ ך ,כאשר התשובות שלנו מתגלות דרך שיטה
זו ,כמו סוג של סיטונאי שעובד כדי לספק את המתנות מאחר.
ובכן ,אם התנ ך קיבל את כל התשובות? אז למה שנצטרך להתפלל  ,רק תחפשו וזהו.
קיבלתם את התשובה ? אבל זה לא כל כך פשוט ,נכון
הדוגמה הדתית מלמדת לעתים קרובות שאלוהים שומע אותנו אבל אלוהים לא באמת
מדבר איתנו .למעשה ,הם כל כך פגומים בתיאורית התפילה שלהם ,שתפילה עצמה היא
מכונית של ספק ,לעולם לא לדעת כלום ,בלבול ,בבל.
הבסיס לתפילה בהרבה מערכות אמונות מוביל אחד לספק תמיד ,שהוא בניגוד לאמונה.
היא מבטלת את הקשר .שלנו לאב ואמא  .התיאוריה שלהם היא מתכון לאסון
? אז ,מה הדתות מלמדות התנ ך נותן לך את התשובות שאתה צריך או הכנסייה שלך נותן
לך את התשובות שאתה צריך ,כי הכנסייה היא שם כתחליף אלוהים והמשיח לא להיות
כאן;  .לדבריהם
זהו הפגם הגדול ביותר בהבנת הגנוסיס החזק הזה ,אפילו להאמין שהאב והאם או אפילו
המשיח לא כאן הוא אבסורדי לחלוטין.
! הם חיים בתוכך
קבוצות או אנשים אלה רוצים שנאמין שהכנסייה הופכת להיות האב ,האם ,המשיח,
המורה וכו ' ,בהתבסס על הדוקטרינות והאמונות שלהם .והם מסירים לחלוטין קשר ישיר
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אל האב והאם מהאדם ומחליפים אותו בקישור כוזב ,וגורמים לאדם להסתכל למקור
חיצוני במקום להסתכל פנימה.
זה מה שגרם לכל הצער ,הרמאות והשקרים להתרחש בעולם הדתי ,ללמד אנשים שאין
להם קשר ישיר עם האב והאם . .וואו ,איזו התגלות עצובה
אתה יכול לדמיין לחיות בבית שבו יש לך גישה להורים שלך ,אבל הם אף פעם לא
מגיבים לשאלות שלך ,ואתה חייב לקבל את התשובות ממשהו או מישהו אחר?
אם אתה רוצה לדעת מה הם רוצים אז אתה חייב ללכת חלק בין מקור כדי לגלות איך
אבא ואמא שלך מרגיש על זה או זה ,כאילו אתה הולך לבית של השכן ולגלות דרך אותם
מה ההורים שלך חושבים .כמה ריק ,כמה בודד ,כמה לא משביע רצון; ! וכמה מטריד
המפתח הראשון לתפילה הוא הידיעה המוחלטת שהאב והאם תמיד מקשיבים ומגיבים
ישירות בתוכך .תן לי לחזור על זה ,המפתח הראשון לתפילה הוא מוחלט בידיעה כי האב
והאם תמיד מקשיבים ומגיבים ישירות בתוכך.
תפילה היא כלי תקשורת בינך לבין האב והאם .ההבדל היחיד הוא ,שאתה לא יכול
לראות או לשמוע את האב והאם בעזרת החושים המוגבלים שלנו . .אנחנו שומעים אותם
דרך אמצעים אחרים
הם קיימים בתחום הבלתי נראה כמקור כוח ואנרגיה ,וממלכה זו קיימת בתוכך ,לא
מבחוץ אלא מבפנים.
זכור כפי שנחשף ,הגוף הוא של האדמה כמו הנשמה היא של גן עדן .התחום הנשמות
קיים גם כאשר נראה בתוך הגוף הוא בתוך ממלכת השמים או מימד אחר.
הנשמה שלנו היא ישירה ותמיד .קשורה לאבא ולאמא לכן ,הנשמה שלנו קיימת בגן-עדן
כאשר הגוף שלנו קיים על פני כדור הארץ . .ההורים האלוהיים שלנו תמיד בתוכנו
כאשר נשמתנו נמצאת בתוך הגוף ,אבינו ואימנו נמצאים בתוך נשמתנו.
לכן ,עלינו להיות בעלי אמונה מוחלטת שכאשר אינטראקציה עם האב והאם היא נורמלית
כמו אינטראקציה עם כל אחד בעולם הנראה .זהו הקשר הישיר שלנו .מהעולם הבלתי
נראה
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לחזור לפעולות של תקשורת ,לעתים קרובות ההורים האלוהיים שלנו יכולים להגיב
ישירות בתוך המחשבות שלך אם אתה יודע איך להקשיב , .תנסה להסתכל על זה כך,
האב והאם לא נפרדים ממך  .הם אתה ברמה אחרת של מודעות אני ו . My-אבא הוא
אחד
האם עלה בדעתך שכאשר אתה רוצה לדבר עם האב והאם ולשאול שאלות שכבר עבדו
על השאלות האלה במחשבות שלך ,כדי שתבקש תשובה שהייתה כבר מוכנה עבורך? הם
כבר ידעו את התשובה לאניגמה שלך והתבקשו לחפש את התגובה כאינטראקציה אישית.
ישנה סיבה מרכזית לכך שאנו מובילים לשאול או אפילו להשתוקק לדברים מסויימים.
כאשר יש לנו את תשומת ליבנו על משהו ,אנו מחפשים אותו להופיע ,אם ,להיפך ,אין
לנו את תשומת ליבנו על משהו ,אפילו אם זה קורה ,לא נגיב לקשר הנראה לעין.
ההתמקדות שלנו קובעת .מה אנחנו יכולים לקלוט
ללא השימוש בחמשת החושים נותר לנו לסמוך על המפתח שלנו כדי לתרגם את הקודים.
כדוגמה; אם אתה לא מבקש משהו אבל מתנה ניתנת לך ,זה לא יהיה קשר אישי אמיתי.
לחילופין ,אם אנו מבקשים משהו והוא נעשה זמין ,אנו מזהים את התשובה לבקשה ואנו
חשים בקשר.
זה דבר יפהפה כשיש .לנו סוג כזה של תקשורת בכל אופן ,אנחנו צריכים להשתמש .בו
כל הזמן ,כך נישאר בלולאה ככל שאנו רואים את הביטוי שלנו מתפתח ככל שאנו
מתקרבים יותר להורים האלוהיים שלנו.
אתה רואה כאשר אנו מתקשרים עם האב והאם אנו עושים זאת באמונה מלאה שאנחנו
מדברים והם מגיבים .כאשר אתה הופך להיות מיומן בזה ,אתה תקשיב לתגובה בתוך
המחשבות שלך ואתה יכול לתקשר כמו שאתה עושה עם כל אדם ברמה זו למעט ' זמן '
עשוי להשתנות.
עכשיו זה לא יכול להיות מושלם בהתחלה ,זה ישתפר ככל שהזמן עובר כאשר אנו
יכולים להפריד את המחשבות הנמוכות שלנו-מחשבות ותשוקות ארציים ,מן המחשבות
הגבוהות .התגובה של האב והאם תמיד עובד בתוכך כאילו אתה נותן לעצמך את
התשובות.
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עם זאת ,לא שולל האב והאם אינו הקשר היחיד שנקבל במחשבותיי ,כך שעלינו ללמוד
לחוש ולהכיר את הפירות האמיתיים של הרוח.
שנית ,כשאנו מתקשרים איתם אנחנו יכולים לעשות זאת בכל זמן או מקום ,המיקום לא
משנה .זה כמו לגשת לטלפון כדי לבצע שיחה ,ובכל עת אתה יכול לדבר , .ברגע שאתה
הופך להיות מיומן בזה .זה הופך להיות יד שנייה
אתה אפילו לא צריך לחשוב על זה ,אתה פשוט להתחיל לדבר ואז לחכות בסבלנות על
התשובה .עכשיו חלק מאמינים שהם מדברים ללא הרף ולעולם לא מקבלים תשובה.
זה בגלל שהם או לא שומעים או שהתשובה היא לא מה שהם רוצים לשמוע .או החיבור
שלהם מלמל כל כך עם סטטי הם לא יודעים מה הם מתגלים.
לפעמים כדי לקבל את התשובה לאב ואמא מבקש שאנחנו עושים משהו ,לעתים קרובות,
למרות שהוא דחה מספר רב של סיבות .ואז המחשבה באה לתוך המוח שזה היה רק
הדמיון ,ואז שום דבר אף פעם לא נראה מתעורר ואכזבה.
זה מה שקרה לי לפני שנים רבות ,כשאבא ואמא רצו שאני אעשה שינוי כשביקשתי
עזרה בחיי .התשובה שקיבלתי הייתה לעשות שינוי משמעותי ואז אראה את הברכות.
אם הייתי דוחה את הידע הזה כי או אני פחדתי ,או שלא רציתי לעשות את השינוי אז
הייתי מחמיצה כל כך הרבה אירועים מדהימים ומרהיבים בחיי.
עכשיו הנה הבעיה ,יותר מדי פעמים אנשים נעשים חסרי סבלנות והם חושבים האב והאם
אינו מגיב ,ואז הם מוותרים ותוהה אם הם בכלל אכפת או אפילו מקשיבים.
 .זה כאשר יצרנו כדור של ספק וברגע שזה קורה ,החיבור שבור על הקצה שלנו ,לא
שלהם ,ואז בלבול נכנס ואתה מרגיש שנשארת לבד.
כמו עם כל דבר שדורש אימון ,אבל תן לי להבטיח לך ,הקשר של התפילה לשאול
ולהקשיב הוא מה שאתה צריך להתאמן כל הזמן .אין דבר חשוב יותר על הכוכב הזה.
מלבד להתחבר מחדש לאב ואמא
זהו הקשר החסר בין הזרעים הנבחרים להוריהם.
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? איפה האב והאם
 ,הם בתוך רוח הנפש שלך .מחוברים למחשבות שלך  .חלקם אפילו קוראים להם העצמי
הגבוה האב והאם חיים בתוכך ,ואם תפתח את דלת נשמתך אליהם הם תמיד יגיבו.
זכור ,ישו אפילו הצהיר ,כי הקשר שלו עם האב והאם היה כל כך חזק ,הוא ידע לומר,
אני ואבא שלי אחד ? .אתה מתחיל להבין את הקוד  .אני ואבא שלי אחד ! תגיד את זה,
תרגיש את זה
זה נעשה כדי לגלות לנו כי הקשר שלנו הוא באותה מידה כמו ישו ,אם אנחנו מאפשרים
לאב ואמא לחיות ולביים את החיים שלנו ,הם הופכים אחד איתנו.
זה כמו כל דבר אחר ,אם אתה סוגר את הדלת שבה הספק והפחד בדרך כלל תורם לכיוון,
אז אתה תנעל את האב ואת אמא בחוץ.
? איך אתה נועל אותם  ,אתה מפסיק לתקשר ,מה שאומר .אתה גם מפסיק להקשיב
האמת היא ,שאתה צריך להפוך את האב והאמא לחברים הכי טובים שלך ,ואני מבטיח לך
שאין חבר גדול מהם .כאשר אתה באמת להכיר את האב והאם אתה תרגיש חמלה,
רחמים ,אהבה ,טוב לב ,תקווה ,תשוקה ,דאגה ,עדינות וטוב.
לא תחושו את שלטון חוק הקשירה והמוות ,שהיא תרמית להמציא ספק אחד במקום שבו
הם עומדים עם הוריהם השמימיים.
הרגשות הנפלאים האלה שתחושו מחיבור זה עמוק לתוך נשמתך יתחילו להפריד את
החיטה ,את המילה האמיתית מ ,taresשהיא המילה הכוזבת באמצעות מחשבות שווא.
לעולם לא תחוש פחד ,שיקול דעת ,עונש ,סתירה ,למרות כל הדברים האלה אלא אם כן
אתה מקיש על האות הלא נכון .או שאתה חי חיים שמלאים בתכונות רוחניות שליליות
ואינך מנסה להשתנות.
כאן אנו חייבים להודות על הפגמים שלנו ולא לנסות להסתיר אותם או לחסום אותם או
יותר גרוע אתה מקבל אותם כמשהו מועיל ,זה תמיד יגרום לבעיות רציניות.
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האב והאם תמיד יחזרו ויתמכו בכם ויסלחו לכם ,ותמיד תסלחו למגרעות שלכם כאשר
אתם מתייחסים אליהם ככאלה ,אך לא ניתן לאלץ אותם להיכנס לחטא כאילו הוא משהו
טוב.
אם אתה מקבל תשובה אחרת שאינה של פירות הרוח ,זה אומר שהתקשורת שלך
מפריעה .פשוט להבין ,ולהתחיל להסיר את הספק ממוחך לדעת בלבד הוא הקשר פגום.
ואתה חייב להבין בתחום הבלתי נראה הזה גם קיים היריבים האפלים ביותר בכל מקום,
והם תמיד מנסים להתערב כדי ליצור בלבול ,רמאות ,שקרים ,פחד וספק.
עכשיו העבודה שלנו היא להבין כאשר כל אחד מהדברים האלה להתבטא במוחנו
באמצעות מחשבותינו או הפעולות שלנו ,אנחנו חייבים להבין מאיפה זה בא.
לא שולל ,אם האב והאם יכול לתקשר בסוד בתוך התחום הבלתי נראה ,כך גם ישויות
שטנית .הם יכולים גם לזרוק מחשבות לתוך המוח שלך כדי לבלבל אותך ולנסות לגרום
לך לוותר על המקור ,האב והאם.
הם יכולים גם לזרוק מחשבות למוחות של אנשים אחרים לתקוף אותך ,זה לא משנה
מהיכן זה מגיע ,תמיד יש לך את הקוד ואת המפתחות בתוכך ,פשוט להשתמש בהם.
זכרו את סיפורו של הזריעה של הזרע שחשף על הערבוב ,היוצר בלבול .הזרע הוא
המילה הנטועת של האב והאם והזרע הכוזב הוא המילה של המודחים .ברור ששני
הזרעים יהיו במחשבותיך ,העבודה והמשימה שלך היא לחלק ולהפריד את השניים בצורה
נכונה.
לשניהם יש כוח .לגשת למחשבות שלנו עם זאת ,יש לנו את המפתח הראשי לפענח
אותם" ,פרי הרוח".
זהו סוד הדורות ,הכוחות השטניים יש רק מטרה אחת ,כי היא להפריד את הקשר שלנו
עם האב והאם כי הם יודעים כי הוא כוח הם לא יכולים לחדור.
ונחשו מה ,הביטו סביב העולם ,אחוז גדול מכל האנשים בכל מקום אפילו לא יודעים על
האב והאם.
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אתה חושב שאולי הישויות? השטניות האלה מצליחות רק שיש את הידע של ישוע
המשיח תוך התעלמות המסר שלו מאוד על זהות האב והאם אינו מספיק טוב לא משנה
מה לימדו אותך.
 ,תזכור מה שישו אמר מתיו " 7/21לא כל אחד כי  saysאלי ,אלי ,אלי ,ייכנסו לממלכת
השמים; אבל הוא זה ש doethאת .רצון אבי שבגן עדן”
ובכל זאת ,האב והאם לעולם לא מוותרים עלינו ,כולנו קרובים כמו המחשבות שלנו ,אבל
האם אתה מוכן לחפש ואז להקשיב?
התרופה הפשוטה לכך היא לעולם לא לשכוח אילו מחשבות שייכות למי , .אם המחשבה
היא דאגה עמוקה .אז יצרת קשר עם האב והאם  ,אם מחשבה היא ספק .וייאוש ,אז
מישהו מתערב
בדיוק כמו כל אות רדיו ,אם מישהו קופץ מעל התדר שלך ,תקבל סטטי ו  .overplayוזה
ישאיר אותך מבולבלת .לגבי מה שאתה מקשיב לו
מה אנחנו עושים בדרך כלל כאשר אנו מגיעים סטטי ברדיו כאשר מנסים להאזין לתחנה
המועדפת עלינו? לעיתים קרובות אנחנו פשוט מכוונים .את זה או מכבים אותו לגמרי
וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עם הצד האפל ,לשנות את הערוץ ,ולכבות אותם ברגע
שנקבל את האות .אל תקשיבו ,אל תאמינו ,וחיזרו אל האב והאם.
לכן ,הצד האפל מנסה להשפיע עלינו ,הם לא באמת אכפת להם אם אתה עוקב אחריהם
או את דרכם או לא ,אבל מה שאכפת להם הוא מנסה לגרום לך לכוון את האב והאם.
אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא משנה כמה ערמומיים ההתקפות שלהם ,המידע
האפל שלהם לחדור למוחנו .היה סמוך ובטוח אם אתה בקשר עם האב והאם ,הצד השני
תמיד ינסה להפריע בצורה זו או אחרת כדי לגרום לך לפקפק.
עלינו להבחין וללמוד את הסימנים ,אסור לנו להרשות לאויב להסיח את דעתנו ,אך אם
האויב מצליח להסיח את דעתנו ,אנחנו פשוט חייבים לעולם לא לאבד את האמת . ,זה
האויב
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 .זה כל מה שאתה צריך לדעת אתה רואה ברגע שהאויב נחשף ,אז  90%מהבעיה
מוסרת .וככל שאתה ממשיך את התרגול של לדעת ,מהר יותר האויב יעזוב וההתקפות
יפלו לאחור...
ג'יימס " 4/7תעמוד בפני השטן והוא”...
עם זאת ,לעולם לא להטעות ,הם לעולם לא יפסיקו ,הם תמיד יחזרו עם טריקים חדשים
וטקטיקה תוכנית משחק חדש ,אבל ככל שאתה עובד על זה פחות הכוח שלהם יהיה כל
השפעה עליך.
למאמצים שלהם לא יהיה .כוח רב כפי שהיו פעם חשוב לתקשר את כל הזמן עם האב
והאם כדי לאפשר לך לזהות את האות האמיתי המאפשר לך להמיס את התדר הכוזב.
דבר איתם כאילו ש .confidingעם החבר הכי טוב שלך  .אל תשאירו כלום אמור מה
מטריד אותך ,גלה את הפחדים והחולשות הכמוסים ביותר שלך.
אתה לא צריך להתנהג כאילו אתה ישות אלוהית שאין לה פגמים ,כאילו אתה מנסה
לשטות בהם ,הם כבר יודעים הכל עליך . .פשוט תהיה עצמך ,ותן להם להיכנס
אולי לא נהיה מושלמים עדיין ,אבל הם יאהבו אותנו ויקבלו שיש לנו פגמים כמו כל הורה
אוהב לקראת ילדיהם האנושיים.
שלא כמו אל העולם הזה מלמדים כי אין קבלה ,זה שלטון החוק שבו כל פגם הוא נשפט
למוות האולטימטיבי על פי החוק.
ההורים השמימיים שלנו לא חושבים כך בכלל ,כי הם מבינים את התהליך.
אם יש לך בעיה וחולשה ,ספר להם על זה ,אל תתבייש ,דבר איתם על כל דבר , .אל
תשאיר כלום ,זכור .אין סודות עם האב והאם
ברגע שאתה עושה את זה כל הזמן אז אתה בקרוב להבין שהם החברים הכי טובים שלך
אפילו בחולשות המטרידות ביותר שלנו ,הם מבינים .ולאחר מכן לבצע את השינויים
שהם חושפים עד שאתה ,גם אם הם קצרים התינוק צעדים של שינוי.
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כאשר השיחות הופכות להיות אמיתיות יותר עבורך ,משום שהן בסופו של דבר יהפכו
למציאותיות יותר מכל שיחה שעשויה להיות לך עם בני אדם אחרים .אתם תרגישו
אנרגטיים ותמיד רוצים לדבר איתם.
ובזמן שתשמעו אז האב והאמא מחזירים את השיחה אליך ממחשבותיך ,ברור כמו אור
מבפנים.
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פרק ( – )16שינוי בתפילה!
עכשיו כאן אנחנו נכנסים .לשינוי בתפילה יש כמה דברים שאנחנו רוצים והרצון וחשוב
לנו ,אבל העובדה היא ,שאולי זה לא הכיוון הנכון בחיים של האדם.
חשיפת התשוקות שלך היא תמיד חיונית ,אבל השאלה העיקרית שאני תמיד מקבל היא,
אם אני מבקש משהו ואני לא בטוח אם האב והאם מרגיש שזה הכרחי ,אז איך זה אפשרי
יש אמונה מושלמת כאשר לא בטוח היא כבר צורה של ספק?
דע זאת ,האב והאם תמיד רוצים את הטוב ביותר עבורנו בתהליך של ייצור פירות.
שוב ,חזור למה שאמרתי קודם ,שום תפילה לא מתקיימת .כל התקשורת להתמודד עם מה
שאתה רוצה להתעמק הוא תמיד עונה ,לפעמים באופן מיידי ,לפעמים שנים במורד הקו.
ועדיין מבינים ,אנחנו כבני אדם עקשנים ,אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים ואנחנו
רוצים את זה עכשיו , .וכשזה לא קורה ,אנחנו חושבים? מה הטעם ,לאף אחד לא אכפת
האמת היא פשוטה אם אתה רוצה להבין ,ההודעה היא בעלת מסגרת מנטלית נאותה.
לעתים קרובות ,אנו רוצים דברים של הבשר כי האב והאם אין כל חשש באמת ,לא כי
האב והאם לא אכפת הצרכים שלנו והוא רוצה בעולם הזה נפל ,אבל לעתים קרובות אנו
מחפשים הסטוצים זמנית כי סכום כלום  ,ולעיתים קרובות אנו מבינים זאת לאחר
המעשה .ואז כשנסיים להתנסות בזה ,נזרוק אותו .כחסר ערך או לא רווח עבורנו
הדרך בה אנו יכולים להיכנס לכל תקשורת עם האב והאם ולעולם לא לפקפק ,היא להבין
שמה שאנו מבקשים עשוי להיות משתנה למען ההצלחה והתקווה שלנו . .אני רוצה
שתחשוב על זה אני לא יכול לבטא את זה ברצינות רבה יותר ממה שאני חושף כאן ,זה
כל כך חשוב ובזמן אתה תבין למה.
כאשר אתה מאפשר להם לסיים את כל ההחלטות ,תמיד להבין שהם לעולם לא אומרים
לא ,האב והאם תמיד לפתור את המצב גם אם יש לשנות.
שבו אנו חייבים לקוות ,ולהאמין ולעולם לא לאבד אמון ,הוא שאנחנו חייבים להבין את
הבקשה המדויקת שלנו אולי צריך להיות לצבוט.
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שנית ,כאשר משהו משתנה הוא לעתים קרובות מועיל יותר ממה שאתה במקור הרצוי
בכל מקרה .אם זה לא אז משהו אחר אולי מנסה להתערב.
 .בבקשה תקרא את זה שוב כאשר האב והאם משנה משהו ,זה בדרך כלל יותר יתרון
ממה שרצית במקור.
זה מביא אותי לסיפור של משהו שקרה בנעורים שלי שמעולם לא שכחתי . .רציתי לארגן
מכונית מירוץ  ,ידעתי שלאבא שלי יש כספים מוגבלים .והבנתי שמה שאני רצוי לא יהיה
אפשרי
באתי מתקופה שבה אפילו הילדים הבינו את המגבלה של המימון המשפחתי והילדים היו
דואגים גם לזה .לא קיבלנו את מה שרצינו ,היינו צריכים להיות סבלניים ולעיתים
קרובות לקחת את מה שניתן לנו.
המשכתי לשאול את אבא שלי עד יום אחד ,הוא אמר ,ג'ובאני( ,זהו שמי האיטלקי),
עניתי" ,כן אבא ".הוא אמר; " .בוא נלך לחנות ביחד"  ,ברור שזו הייתה בקשה מוזרה.
בדרך כלל אמא שלי עשתה קניות
 ,לא לדעת בדיוק מה הייתה העסקה .הלכתי להסתדר  ,כשהיינו בחנות ,אבא שלי הביט
בי ואמר "? היי ,לא רצית להתקין מכונית מירוץ" וואו ,הייתי מושפל ועניתי" ,אתה
מתכוון שאתה באמת הולך לקנות את זה בשבילי?"
הוא השיב" ,לך לבחור את מכונית המרוץ שאתה רוצה ותני לי לראות את זה".
ובכן הייתי בהלם ועדיין ידעתי שלאבא שלי אין הרבה כסף;  .לא רציתי להכביד עליו זה
אולי נשמע מוזר בנוגע .לאיך שרוב הילדים היום עם זאת ,עשיתי את הטרק שלי אל
האיים והתחלתי את החיפוש שלי כאשר ישירות מעל הגדרות הראש שלי עם שלווה
גדולה ,כמו כוכב פגע מודל ,על גבי מתלה מרכז היה להגדיר את מכונית המירוץ של
חלומותיי.
הו ,זה היה כל כך מדהים להיות מסוגל לקבל את זה פעם אחת במתנה לכל החיים ,הרצון
מעבר לכל דבר שאני יכול לדמיין להיות מסוגל באמת הבעלים של מכונית מירוץ מדהים
להגדיר .למרות זאת ,ידעתי שאבי לא יוכל להרשות .לעצמו את זה ,אז לצערי חיפשתי
משהו פחות יקר
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כמה פעמים כאשר אנו מתפללים לבקש משהו אנחנו מבשלים אותו כי אנחנו לא מאמינים
הרצון האמיתי שלנו יכול להתבצע אי פעם?
מצאתי את מכונית המירוץ הזולה הזו .מנסה להבין שזה כל מה שאבי יכול להרשות
לעצמו  .והרמתי אותו והבאתי אותו אליו ניסיתי להתרגש ,כי לפחות קיבלתי משהו שלא
היה לי בעבר.
 ,ניגשתי לאבא שלי ונתתי לו את זה .הקופסא הייתה קטנה  ,הוא אמר "? זה מה שאת
רוצה"
אמרתי" ,בטח אבא ",הוא השיב" ,טוב אם זה מה שאתה רוצה ,אנחנו נשיג את זה" .ואז
הוא הסתובב והביט למעלה במדף הגבוה עם הקופסה הענקית הזאת בוהה בנו כמו גיבור
מיתולוגי עתיק חושף את זה מכונית מירוץ מדהים להגדיר כי אני דחיתי בעצב.
לאחר מכן ,אבא שלי הסתובב לאט והתחיל להסתכל עלי והחל להשמיע את דאגתו" ,אתה
יודע ,אם זה היה אני ,הייתי חושב שמכונית מירוץ מוגדרת( ,כפי שהוא הצביע כלפי
מעלה) תהיה זו שהייתי רוצה לקבל".
ובכן ,כמובן עד עכשיו לא רק אני נתקל מילים שלי ומחשבות באמת לחקור מה קורה,
אני להוציא קצת תגובה קולית שאמר בתוקף" ,טוב כן אבא ,כל ילד היה רוצה את זה,
אבל זה יקר מדי".
 ,אבא שלי הסתכל עלי ואמר "? ובכן ,ג'ובאני ,איזה מהם אתה באמת רוצה"
עמדתי שם בהלם ובחנתי אם זה היה מבחן .במוחי ,עדיין התמודדתי עם העניין אם אוכל
לקבל את מכונית המרוץ של חלומותיי ,כי עדיין דאגתי למחיר.
אז ,אני בזהירות להוציא את המילים מהפה שלי בטון נמוך מאוד אמר" ,אבא ,כי מכונית
מרוץ להגדיר שם תהיה המתנה הגדולה ביותר שאני יכול לקבל ,אבל זה עולה יותר מדי
כסף".
ואז אבא שלי הגיב" ,תן לי להחליט אם אני יכול להרשות לעצמי את זה או לא ,אתה לא
צריך לדאוג ?"...איזה מהם אתה רוצה
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כאן הייתי ,המום מעבר למסגרת הפסיכיאטרית הקטנה שלי ,אמרתי" ,אני רוצה את זה,
מצביע כשאני מסתכל שמיימי".
והוא חייך והשיב" ,בסדר ,זה האחד שנקבל" .קיבלנו עזרה מאחד מעובדי החנות כדי
להוריד את הקופסא בשבילנו וכשהוא הושיט לי אותו ,כאן החזקתי את הקופסא הענקית
הזו שהייתה גדולה ממני ,אבל היא אפילו לא הייתה קרובה לגודל החיוך של הכרת
התודה שהייתה לי  .לעבר אבי
עד היום ,אין לי מושג מה קרה .למכונית המרוץ  ,אני אפילו לא זוכר ששיחקתי איתו.
אבל מעולם לא שכחתי מה אבי עשה בשבילי
זכור אם ההורים שלנו להיות בעולם התחתון הזה של השחיתות יודע איך לתת מתנות
טובות לילדים שלהם שואלים; כמה עוד ההורים השמימיים שלך יתנו לילדיהם שישאלו?
הבא ,מה שאתה מחפש או מבקש ,תמיד לתת לאב ואמא לשנות את זה ,זה מסיר את כל
הצורות של ספק כי מה שאתה מחפש עלול לא להתרחש כפי הרצוי במקור.
עם זאת ,אם מה שאתה מחפש הוא מימוש שתקבל משהו יותר מתאימים לצרכיך ,וכן
לעתים קרובות הוא אפילו טוב יותר ממה שביקשת ,אז זה מתחיל להסיר את כל הספק
ולשחזר ביטחון ,אשר בתורו בונה אמונה חזקה ומסירה ספק.
לכן ,לעולם אל תכתיב לאבא ולאמא ,מה ,מתי ,איפה או אפילו איך החפץ של התשוקה
הוא להתבטא ,אבל תמיד מבינים שהוא יופיע יחד עם שינויים אפשריים.
זהו ההיבט החשוב ביותר של תפילה שהייתה אי פעם .וזה המקום שבו  99.9%מכולם
בדרך כלל נכשלים ונופל לתוך מלכודת של ספק.
אף פעם אין זמן שבו אנחנו צריכים לאבד תקווה או ספק בכל בקשה שאנחנו עושים של
האב והאם .למעשה ,זה צריך להיות הפוך ,זה צריך להיות מובן כי לא משנה מה הוא
שנדרש אתה יכול לדעת לחלוטין שזה יקרה ,גם אם יש לשנות את ההצלחה שלך.
שינוי אינו ספק ,זוהי דרך לאפשר להורה האלוהי שלנו לקיים אינטראקציה בחיינו,
ולבנות על תקווה למשהו גדול יותר ממה שביקשת מלכתחילה ,וזה מיועד יותר לצרכים
האמיתיים של האדם.
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אני לא יכול לומר לך כמה פעמים האב והאמא שינו משהו שביקשתי וזה היה הרבה יותר
טוב ממה שיכולתי אי פעם ליצור לעצמי ,בדיוק כמו מה שקרה לי עם אבא שלי ומכונית
המרוץ להגדיר.
 .וזה החלק האחרון של המשוואה הרעיון שאנו מגלים שכל דבר מכוח משלנו הוא
אבסורדי לחלוטין ,למרות שיש אמת בחלק ממנו.
כן ,אמונתנו ואמונתנו יכולות לבטא דברים רבים ,מעשה האמונה ממריץ את טבעו הרוחני
של הדברים ויוצר את מה שאנו מחפשים .אולם ,ולקרוא את זה מקרוב ,לפעמים מה
שאנחנו רוצים הוא רע מאוד לנו.
האם אתה מבין אם אתה לא משתמש האב והאם בתור הקשר המרכזי שלך ,אז מישהו
אחר הולך לשחק את אלוהים איתך? וכל מי שמאמין שיש להם את הכוח להתבטא ,מה
שהם רוצים להפריד מהאבא ומאמא ,יהיה דרך קשה מאוד לפניהם.
? והנה הסיבה
 ,כפי שציינתי מקודם? מדוע האב והאם משנים את בקשותיהם כי האב והאם יכולים
לראות דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין או לדעת על העצמי שלנו או על העולם
שסביבנו ,כמו גם להיכנס לעתיד.
כדוגמה ,נניח שאתה מבקש עבודה ,ואתה באמת רוצה את העבודה הזאת .עם זאת ,האב
והאם לשנות אותו כדי לתת לך עבודה שונה של ערך שווה או יותר .הבעיה היא שאתה
מת .על העבודה שרצית
ההורים האלוהיים שלנו יודעים .למה הם שינו את זה בשבילך מה אם הם הסתכלו במורד
הדרך אל העתיד המיידי והם ראו שהעסק הזה מתרחש מתחת ,או אולי אסון ,כאשר
הממסד נשרף עד היסוד? אתה לא יכול לדעת שזה יקרה לך ברמת .המודעות שלך ,אבל
ההורים האלוהיים שלנו יכולים
זה גם קרה בחיי לעיתים קרובות.
הרבה פעמים ,האב והאם יתפורו משהו במפורש לצרכים שלנו . .אפילו אם אתה לא מבין
מה זה ולעיתים קרובות זה קורה שהוא הרבה .יותר טוב ממה שאי פעם ביקשת
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עוד נקודה אחת כאן ,לעתים קרובות אנחנו מבקשות בקשות בהתבסס על חוסר האמונה
שלנו .כלומר ,אנחנו לא חושבים מספיק גבוה ,אנחנו מגבילים את הבקשה שלנו בגלל מה
שאנחנו חושבים שהוא אפשרי בשבילנו ,ילד איך אני יודע שזה נכון.
אולי לא נהיה כנים לגבי זה ,אבל זה עובדה שאנחנו לעיתים קרובות מגבילים את
התשוקות שלנו בהתבסס על מה שאנחנו קובעים זה אפשרי או אפילו ,אפילו כשאבא
ואמא יש משהו הרבה יותר משמעותי בשבילנו ,אבל אנחנו לא יכולים אפילו להבין את
זה עדיין.
כאשר אנו מתקשרים באופן רציף איתם ,הם ממשיכים להיות מלאים עד הסוף עם
התשוקות שלנו ,אם זה לא מזיק לנו , .עכשיו זה לא יקרה בן לילה .אבל זה יקרה וככל
שאנו מגיבים בהתאם לאירועים המדהימים האלה מתרחשים במהירות רבה יותר.
לחזור להשתמש בנוסחה של ביטוי התשוקה שלך .אני זוכר פעם אחת כשאשתי ואני,
עברנו לאזור שבו היו משרות טובות בשפע ,הבעיה הייתה ,זו הייתה עיר תיירות ולא
יכולנו למצוא מקום לגור בו בשל המחירים המופרזים.
 ,היינו צריכים לעבור מחוץ לעיר .מה שאומר נסיעה ארוכה כל יום בכל יום לקחנו את
הכונן הזה היינו עוברים למרות העיר האחרונה ,שהיה רק  ½ 3מיילים מחוץ לעיר
הקטנה שעבדנו בה.
הכנסתי את זה למוחי שאני רוצה להתבטא במצב טוב יותר ,כמובן עם הורי האלוהיים
לעזור .בכל יום עברנו את העיר האחרונה ,שמנו לב לחלק הזה של האדמה שמאלה ועליו
היו שני נגררים .הייתי בצחוק לעשות את ההערה כל יום בזמן שעברנו את שני קדימונים,
כי" ,אף אחד לא צריך שני נגררים ,כי אחד הנגררים הם שלנו ,זה שייך לנו".
זה קרה כל יום ואשתי פשוט תצחק ואז אפילו יתחיל לדבר על זה באמצעות הערות" ,כן
יש להם את הבית שלנו ,ואנחנו רוצים אותו בחזרה".
עכשיו תבין ,לא ידענו מי הבעלים .של הנכס ,אפילו לא ידענו אם הוא פנוי אנחנו בעצם
לא ידענו על זה כלום מלבד העובדה שזה היה כל כך קרוב לעיר שבה עבדנו וזה היה
חוסך הרבה זמן וכסף.
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זה נמשך חודש אחרי שלשנינו יש עבודה בעיר התיירות הזאת .ואז יום אחד ,אדם נכנס
לתוך .הממסד בו אשתי עבדה הוא חיפש את המנהל ושאל אותה" ,האם יש מישהו שעובד
בשבילך שאולי יזדקק למקום לגור בו ,כי אני משכיר מקום בשטח שלי?"
המנהל חשב על זה זמן מה ואמר ,כן ,אני חושב שיש לנו מישהו שעובד כאן שמחפש
מקום קרוב יותר לעבודה .וכמובן ,היא התקשרה לאשתי לדבר עם האיש הזה ,והוא
הסביר לאישתי שהיה לו נכס בעיר הזאת כמה קילומטרים לאחור ,ושאל אם אנחנו רוצים
לבוא ולראות את זה באותו ערב.
היינו מאוד נרגשים כי זו הייתה אותה עיר שאנחנו ממשיכים להזכיר שנשמח לקבל מקום
לגור בו .אז ,באותו לילה אחרי העבודה נסענו לעיר הבאה ,כאשר הכתובת בהישג יד,
תוהה היכן הנכס הזה נמצא.
באופן לא יאמן ,לתדהמתו הפכנו לכונן שבו הייתה לנו את הכתובת ,ושם זה היה ,אותו
נכס עם שני נגררים ,והאיש השכיר אחד מהם; כשהוא ואשתו חיו .בקרון השני
עברנו לקרוואן ובילינו ארבע שנים .והפכנו לחברים קרובים עם הבעלים ואשתו והטרק
שלנו לעבודה שונה מאוד לתועלתנו . .זו היתה באמת ברכה גדולה
אז הנה הבעיה ,כאשר אנו משאירים את האב ואת אמו מתוך המשוואה ,כן ,אנחנו עדיין
יכולים להתבטא מה שאנחנו רוצים ,ויש ישויות בצד השני כי הם שמחים לעתים קרובות
להעניק לנו את התשוקות שלנו ללא שינוי.
עם זאת ,אם נשתמש בביטוי ונחפש תמיד את האב והאם בשימוש שלנו ,הם ישמחו לעזור
לך לגשת לרצונך ,אם הוא מועיל.
עלינו להבין ,ישנם שדים של חשכה שישמחו להוריד אותנו מדרכנו האמיתית ולהונות
אותנו להאמין בשקר או לעקוב אחר הסחת דעת ! .הם מרמאים  .וכן ,הם מאוד אמיתיים
לעולם אל תשאיר את האב והאמא .מחוץ למסע החיים שלך
לעתים קרובות מה שאנחנו רוצים מוענק לנו ,אבל זה גם בא עם טריקים ומלכודות.
האפלים רואים שהוא יפגע בנו ושמחים להיענות להם.
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אל תהיה שולל ,כן ,אנחנו יכולים להתבטא בעצמנו ,אבל לפעמים זה בעזרת ישות שטנית
שהיא יותר מאושרת להיענות כדי שהם יוכלו לפעול נגדנו.
וכשאנו מתנתקים מהאב ומאמו בשל הגילויים הכוזבים שלנו ,הם אינם יכולים לשנות את
בקשתו לאושר שלנו ,ולעיתים קרובות אנו נלכדים בלכלוך ובבוץ שלנו.
כעת אנו יודעים מדוע אנשים עשירים רבים הם חלק מהציפורים המתועבות והנתעבות
ביותר בעולם . .זה בגלל שהם מעולם לא שונו הם קיבלו את כל רצונם ועכשיו הם לגמרי
בהרמוניה עם העולם השטני וטבעו.
זה בגלל שהם לא הניחו את אמונם בהורים השמימיים; הם דחו אותם .כדי לעשות זאת
בעצמם אז ,לקבל מה שאתה חושב שאתה רוצה הוא לעתים קרובות לא מה שאתה צריך,
ואז זה מוביל אותך לחיים אומללים של חוויות שליליות.
עם זאת ,אם תמשיך לשמור על ההורים האלוהיים שלנו במסע שלך ,אז אתה יכול
להתבטא התשוקות שלך .זכור ,שאל והוא יינתן ,ויחפש ותמצא...
כאמור ,קל יותר לגמל לעבור עין של מחט מאשר אדם עשיר להיכנס לממלכת אבינו
ואמא.
ברגע שאתה מבין את אבא ואמא יכול לשנות את כל האפשרויות והרצונות ,תמיד יודע
שזה לטובתך הטובה ביותר ,אבל יותר מזה ,אתה גם מסכים עם זה יותר מכל מה שאתה
יכול לקבל או לדמיין לעצמך בכל מקרה.
הזמן שאשתי ואני הגענו לבקשתנו וזה קרה בדיוק כפי שרצינו .יש כאלה שיאמרו ,אז
באמת גילית מה שרצית ,איך אתה יודע שזה לא תכסיס?
ידענו כי מעולם לא עזבנו את האב והאם בחוץ ,שאלנו אותם כל יום כדי לתת לנו מקום
לגור בו היה קרוב יותר לעבודה .ושנית ,אין לי ספק שהאב והאמא הכניסו את המחשבות
האלה למוחנו כדי להתבטא בצורה שתכננה עבורנו . .אז ,לאמיתו של דבר ,זה היה הם
בכל מקרה
עם זאת ,הדבר האירוני היה ,למרות שכל זה היה ברכה ,הכל השתנה בגלל שהאב והאמא
הובילו אותנו ללכת למקום טוב יותר ,להעניק לנו את חלומותינו כפי שרצינו ,במשך
שנים רבות .זה קרה בגלל שהמקום שלנו נלקח עקב בעיות עם האדמה.
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היינו יכולים להיות עצבניים ולנסות את הטוב ביותר שלנו להישאר ,אבל שנינו ידענו
שהאב והאמא משנים את המצב שלנו למרות שלא ידענו מה זה אומר . .הכל הסתדר
אפילו יותר
בעולם הזה ,אנחנו לעתים קרובות מחפשים כסף כדי לפתור את הבעיות שלנו ,אבל זה
לא כסף שאתה באמת רוצה ,זה מה כסף יכול לקנות .וזה מה שהאב והאמא .יכולים
להציע לנו הם יכולים לשנות את הבקשה עבור כסף ולשנות אותו לרצון בפועל שאתה
רוצה להשתמש בכסף עבור.
אתה מבין ,אהבת הכסף .היא שורש של כל רוע כן ,נחמד שיש ,אבל כשאנו מתחילים.
לבטוח בכסף ,איבדנו את דרכנו
כסף הוא כלי ,לא שונה מפטיש ומסמרים .אם אתה רוצה לבנות בית אתה צריך את
הכלים ,כמובן שכולנו יודעים את זה .אבל האב והאמא יכולים להעניק לנו את הבית ללא
הכלים ? .אתה מבין מה שאני אומר
האב והאם רוצים שנבטח בהם באופן מלא כמו כל הורה ,הם לא רוצים שאנחנו נמקם
אותם ככינור השני מאחורי הדולר הכל יכול ,כי הם יודעים שאנחנו יהיו מרומה ואבודים.
אם אנו זקוקים לכסף ,הוא יהיה שם אם יהיה לנו אמון ויסתמך על האב והאם .אבל
לפעמים לא יהיה כסף ,אבל אנחנו עדיין יכולים לקבל את התשוקה שלנו.
 .שוב ,אני יודע שזה נכון מאוד האב והאמא יכולים ליצור .כל דבר בחיינו ואין ברכה
גדולה יותר מאשר לבטוח באמת בכוחו על כל דבר ,בידיעה שלעולם לא נאכזב.
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פרק (-)17פרק מסתורי-התוכנית!
אתה אולי שואל את עצמך ,איך הספר הזה משפיע עליך מנקודת מבט אישית? העובדה
היא ,כל מה שכתבתי בסדרה זו של ספרים הוא קוד ,וקוד זה צריך להתחיל לפתוח את
העכביש סביב ה DNA-הרוח שלך לשכב רדום בתוך הנשמה שלך.
אני לא כאן כדי לענות על כל השאלות שלך ,ייתכן שאין לי אפילו הכל  100%מדויק,
אבל אני מחזיק את המפתח לקוד . .וזה מה שאני מחזירה למודעות שלך כי תמיד היה לך
את המפתח הזה אם אתה אחד הזרעים האמיתיים.
תקשיב ,אני יודע שלהשתמש בתנ ך וחושף שחלק מהתוכן אינו חוקי הוא נקודה רגישה
עם רבים .אני גם יודע שהתנ ך אומר דברים שסותרים חלק ממה שגיליתי.
זה לא קל להפריד את המוץ מן החיטה ,ולפעמים אתה יכול להסיר חלק מהאמת במקום
השגיאה .כל זה אפשרי ,עם זאת ,שיש את המפתח לקוד העובדה היא ,אנחנו חלק
מתהליך למידה ואין כל נזק ללמוד מהטעויות של האדם.
אתה לעולם לא יטעה אם אתה מבין את הפירות של הרוח הם מפתחות פענוח בכל
הדברים ,גם אם אתה בטעות קטנה בתפיסה שלך . .בסופו של דבר הכל יהיה בסדר אם
משהו חסר את פרי הרוח הוא פגום . .עץ טוב לא יכול לייצר פירות רעים
הילדים האמיתיים שהובילו לכאן נאלצו לעבור תהליך מוגזם של חום כדי לעצב את
החימר של נשמתם .כמו עם קדרות ,אחד מציב את החימר לתוך הכבשן ולאחר מכן דרך
תהליך של טמפרטורות גבוהות ניתן להגדיר את החימר לצמיתות.
כולנו כמו חימר צורני שמיושן על ידי ההורים האלוהיים שלנו .בדיוק כמו תהליך של
פחמן .שנוצר ליהלומים
קרא את התיאור הזה מתחת איך זה קורה ,ולאחר מכן שאל את עצמך אם אתה רואה
משהו דומה לתהליך המתגלה בספר זה.
“שינוי הפחמן ליהלום הוא תהליך שלוקח מיליוני שנים להשלים .זה מתרחש  90כדי
 100ק מ מתחת לפני השטח של כדור הארץ כאשר פחמן ,כנראה גרפיט טהור נחשף
לטמפרטורות עולה  2,000מעלות  Fולחץ כי הוא -50הרבה פעמים מהלחץ שקיים .על
פני האדמה”
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כפי שאתה יכול בקלות לראות כי התהליך הוא ארוך מאוד והוא נעשה תחת פני האדמה.
בדיוק כמו הזרעים קבורים באדמה לפרקי זמן ארוכים ,כמטאפורה של להיות על פני
האדמה ולעבור לחצים וניסויים קיצוניים כדי להפוך או לשנות למשהו מאוד מיוחד.
אנחנו צאצאים של כל .הכוח והשלטון אנחנו הילדים האמיתיים .של יוצר הנצח עם זאת,
עדיין לא הקמנו אופי מעשי ,כמו חימר להגדיר עובש .זה לוקח זמן ,וזה אומר טעויות
תמיד יהיה להתבצע כאשר נע לעבר שלמות.
החיים שלנו הם מלבול של אירועים באמצעות מודעות שלוקחת אותנו באמצעות מצבים
רבים ושונים ,כפי שאנו משתווים מאנרגיית רוח ניטראלית לישות של אהבה ,כפי שהיא
דרך אבינו ואמו.
 ,אנחנו לא יכולים להיות חלקיים .אנחנו לא יכולים להיות בחצי הדרך עלינו להפוך
לאבינו ולאמנו בשמים ,אך עם אופי ואישיות משלנו.
מפתח חשוב נוסף לכל זה הוא ,אל תפחד לעשות טעויות ,כי זה על ידי הטעויות שלנו
אנחנו לומדים.
אנשים מפחדים לפקפק במי שהם יכולים להאמין שהוא האל שלהם או לפקפק בתוקפם
של התנ ך כי הם מפחדים ותוהים ,מה אם אני טועה? ? מה קורה כשאנשים עושים
טעויות
ובכן ,לעתים קרובות ,בהתבסס על התנ ך ,טעויות אסורות ,ועושה זאת יכול להנחית
מישהו לתוך מידות גדולות .אך האם זה נשמע כמו מוחו של אב אוהב או אמא העוסקים
בילדיהם הפגומים?
אם נתפוס את האב והאם בקיצוניות האלה ,לעולם לא נוכל לפתח אופי אמיתי . .תמיד
היינו מפחדים לדחוף את הגבול
אנשים שחוששים לחפש אמת גדולה יותר ,הם כמו זה שקבר את כישרונה לפחד
שאלוהים יעניש אותם.
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ניתנה לנו היכולת לחשוב ולהסביר ,ניתנו לנו תכונות מדהימות מהכוחות השמימיים,
ובכל זאת מה עושים איתם? אנחנו קוברים אותם כי אנחנו מפחדים לרדוף אחרי משהו
שעלול להיתפס כחלק מהגבולות.
מוחו של אלוהי התנ ך הוא ציות מוחלט ללא מחשבה או סיבה .רבים מפחדים לאתגר את
מה שהם קוראים או שומעים כי אין להם ביטחון בכיוון חייהם.
יותר חשוב מרבים לא מבינים שאנחנו צאצאי הבריאה של הרוח .הרצון של האב והאם
עבורנו הוא להסביר את הדברים בגלל איך עוד אנחנו יכולים לבנות אופי בידיעה מה נכון
מוטעה ולאחר מכן בחירה.
רק בגלל שמישהו אחר יכול לומר לנו משהו נכון או אפילו פגום לא אומר שזה כך .עדיף
ללמוד באמצעות ניסיון של טעויות מאשר בעיוורון לעקוב אחר משהו שאתה אף פעם לא
בטוח לגבי ולאחר מכן בטעות לקבל כי הרעיון שאתה לא אחראי על האמונות שלך.
תן לי לספר לך סיפור קטן .על מה שהאב והאמא חשפו לי לפני שנים רבות ,גדלתי
בסביבה .דתית נוצרית קפדנית חייתי את חיי באמונה בכל ליבי שאלוהים עומד להביא
עונש על האנושות על חטאיהם בצורה של מה שנאמר לנו ,המצוקה הגדולה.
ביליתי שנים בחיי באמונה בזה .ואפילו ללמד את זה האמנתי שאלוהים עומד להעניש .את
האנושות על חטאיהם הנוראים
 .אני יכול לדמיין את העונש הזה יכולתי לראות את זה .בעיניים של המוח שלי האמנתי
שזה יקרה ,ידעתי שזה יקרה ,ואני חיכיתי ליום שבו הכל התחיל.
למרבה הצער ,האב והאמא החלו לעבוד עלי ברוח של חמלה .הבנתי שכל כך הרבה זמן
לא האמנתי שהדברים הנוראיים האלה יתרחשו ,רציתי שהם יתרחשו.
לא ידעתי שאני טובע בחשיבה של נקמה ,קנאה ,שנאה וכל צורות אחרות של הרוע ,כי
האמנתי שזה מה שאלוהים הולך לעשות לאנושות.
 .משהו התחיל להשתנות בליבי  .משהו מדהים התחיל להתרחש התחלתי לקבל את הרוח
כפי שישו עשה ,כשהוא אמר" ,אבא ,אנא סלח להם על כך שהם לא יודעים מה הם
עושים".
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אתה רואה ,התחלתי להבין שמה שאני מאמין בו אינו רוח האהבה ,הרחמים והמחילה.
הבנתי שרוב האנשים אפילו לא יודעים מה קורה בעולם הזה ,ובכל זאת הם הולכים
לסבול את נקמתו של אלוהים ,כי הוא אכזרי וכועס בשל חטאיהם של בורות.
התחלתי לשנות את המחשבה שלי על כל הנושא .התחלתי לשאול ,מדוע אלוהות אוהבת
עושה את זה לאנושות? ידעתי שדרכיו של אלוהים היו גבוהות מהדרכים שלנו ,כפי
שתמיד לימדו אותי ,אך לא יכולתי להבין מדוע הוא מוכן להתמודד עם כל כך הרבה גמול
כאשר לא נראה שהוא מדבר על יד מלכתחילה.
אף אחד מאיתנו לא ראה את האב אף פעם ,מעולם לא פגשנו אותו מנקודת מבט של אדם
אישי .אנו חיים את חיינו מבלי שהאב יהיה שם באופן אישי ,אבל מסיבה כלשהי הוא
יהיה שם כדי להעניש את כל מי שטועה לגבי חוקים שרובם אינם מודעים לכך שהם
מפרים בגלל כל הבלבול בעולם הזה.
 ,לא ניסיתי לתחקר אותו או לא להסכים איתו .אבל התחלתי לשאול שאלות רציניות ואז
התחלתי לרחם על האנושות.
בני אדם הובילו לבלבול לא רק על ידי תהליכים פילוסופיים אלא גם על ידי דתות ,כמו
גם התנ ך וביטויים רבים ,כמו הקוראן ,תורה ,התלמוד וכו ' .כולם מאמינים שהם מבינים
את העבודות הדתיות האלה ,וכולם משתמשים בו כנשק הבחירה שלהם לגרום נזק לאלה
שהם מאמינים שאינם מסכימים איתם.
אנשים משתמשים בספרים ובאלוהים כנשק האישי שלהם נגד מה שהם תופסים הוא
טעות ,הכל בגלל שהם מאמינים שהם מבינים ,וכל השאר טועה .זוהי אותה הרוח כמו
העילית והשיעורים החסויים.
הבעיה היא ,האב והמשיח לימדו אותנו לסלוח ולהיות רחמן ולא להיות ביקורתי וארור.
אנו עשויים להיות מודעים לשגיאה ,אך תפקידנו הוא לסלוח ולהיות רחום ,לא משנה
איזה חטא זה יכול להיות .כולם חטאו והתקצרה .מגדולתה של האב והאם אז רק למי יש
את הזכות .להטיל את האבן הראשונה
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 .החלטתי להתפלל  .החלטתי לבקש סליחה מאלוהים הסיבה שאני משתמש במונח,
אלוהים כאן ,היא בגלל שחזרתי לחיים המוקדמים שלי לא הבנתי את ההפרדה בין האב
לאלוהים.
האמת היא ,שהתחלתי לבקש מאלוהים מחילה על האנשים בגלל הבורות שלהם .הייתי
אומר שהם פשוט לא יודעים שהם משקרים להם ומובילים נגד האמת.
בבקשה רחם עליהם .על הבורות שלהם התפללתי כל יום ולעתים קרובות מתחנן אל
אלוהים להרפות את הכעס שלו על האנשים ולרחם עליהם במקום .הרגשתי שיש לי
עבודה להיות מתווך עבור האנשים ,לבקש את סליחתו במקום זעמו.
זה לא עלה בדעתי בזמן שאני .באמת רואה את האל הזה שיש לו תכונות חשוכות
עמוקות ,שאינן מפירות הרוח ,כמו זעם ונקמה ,שהן כל רוחות האופל .עם זאת ,כמו רבים
אחרים; הייתי בסכנה והאמנתי שלאבא יש גם את ההנפות האלה.
זה ימשיך במשך חודשים וחודשים עד שהרוח שלי החלה להשתנות .התחלתי להבין שאני
חלק מהאפלה שרציתי שזה יקרה על אנשים ,כי חשבתי שאני צודק והם טעו .עד שהבנתי
שזה לא על להיות צודק או טועה ,זה לגבי הכרה בתוכנית הוא עבד כאן.
התחלתי להבין את חומרת הכבידה .של מה שאני מקבלת הבנתי שמה שהולך לקרות
לאנשים היה נורא ולא יכולתי לסבול את זה יותר .אז ,התחננתי בפני אלוהים .לעיתים
קרובות ,לסלוח
יום אחד לאחר חודשים רבים שהתפללתי וביקשתי מאלוהים לוותר על זעמו על האנשים,
לפתע האב והאם ענו לי ,אך בנימה שהייתה ייחודית ,זה היה רחום ,יותר ממה שאי פעם
הבנתי.
זו הפעם הראשונה שהתחלתי להבין שאלוהים והאב והאם אינם אחד מהם .לא יכולתי
לשמוע רק את המילים שלא נשמעו במחשבותיי ,יכולתי להרגיש את האמפתיה
מאחוריהם ,והיא שינתה את חיי לנצח.
האב והאמא הגיבו לי במחשבותיי .שיכולתי להיות מאחורי? אלימות בסדר גודל כזה איך
יכולת לגרום ללב שלך להיכנס לתוך התפיסה שאני אי פעם אביא לרוע הזה על העולם
הזה?
בני ,אני לא עומד מאחורי הרוע המאורגן הזה ,כי העולם הזה הוא לא העולם שלי ולא
הדברים שבעולם הזה שייכים לי .רוחי היא אחת מאהבה וחמלה ,ולא נקמה וזעם.
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אמרתי" ,אבא ,התנ ך מורה לנו" .שזה יהיה הרצון שלך
התשובה הייתה" :ג'ון ,זה לא הרצון שלי ,אין לי שום קשר למה שמתוכנן .הרשעים
הביאו את זה על האנושות וממשיכים לעשות זאת ,אני לא.
זה לא פירות רוחי ולא החוכמה והאופי האלוהית .לא יכולתי אפילו להבין דברים כאלה.
איך זה שאתה יכול להאמין שאני אהיה מאחורי מעשה האפילה הזה?
חבריי ,הייתי עצוב ומבולבל כי עקבתי אחר הרוח הלא נכונה כל השנים האלה .ובכל
זאת ,אפילו בבורותי ,יכולתי להרגיש את הרגש שמגיע מהקשר רוח זה .יכולתי להרגיש
את האהבה ,יכולתי להרגיש את הקשר האישי עם האב והאם;  .בניגוד למה שהרגשתי
מעולם
יכולתי להרגיש שהם ההורים .שלי ולא האדונים שלי יכולתי להרגיש שאכפת להם ממני
הרבה יותר .ממה שמישהו יכול אי פעם להבין
והרגשתי מושפלת מאוד שיכולתי להאשים אותם בזוועות הרעות שתוכננו להתפתח
בעולם הזה על ידי הרשעים ,הזרעים הכוזבים.
איך כל זה בא ,למה אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה נראה כמו סיפור אינסופי,
תהליך שעוסק בחיים מרובים ,חי בממדים מרובים ,כמו גם עולמות מרובים?
האמת היא שזו לא הייתה .הדרך בה הכל התחיל  ,לפני הזמן עצמו .משהו קרה ששינה
הכל
בהתחלה האב והאמא יצרו .את מה שנקראים מלאכים היצורים האלה קיבלו כוח ,תהילה
וחוכמה . .חלקם קיבלו יותר מאחרים
האב והאמא יצרו .את היצורים המדהימים האלה הם רצו לחלוק את התהילה שלהם עם
אחרים אז הם  divestedאת עצמם של הפאר שהמציא את האיפור האנרגיה שלהם
ושיתף אותו עם הבריאה שלהם בחופשיות.
והיצירות האלה נקראו שרפים וכרובים ,והם היו מושלמים בכל דרך חוץ מדבר אחד.
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האב והאם לא יצרו רובוטים ,הם לא רצו מכונה כלשהי להסתובב מחקה אותם כאילו אין
להם שכל משלהם.
 .אז ,האב והאמא עשו משהו קסום למרות שהם נוצרו בשלמות ,הם רצו שהיצירה שלהם
תהיה בחירה חופשית ,לקבל החלטות ,להחליט דברים לעצמם ולפעול בהתאם.
זה היה הגיוני והיה לו חוכמה מושלמת .ברור ,הבורא האלוהי רצה שהיצירה שלהם תהיה
מודעת עצמית ויש להם בחירה עצמית .הם רצו שהם יעשו החלטות ,כדי להסתכל על
סיטואציה ולהמציא בצורה נכונה את הדרך הנכונה כפי שהם ראו אותו .הם לא רצו
מנטליות בורג ,כפי שנחשף במופע ,מסע בין כוכבים.
אולם ,היה סיכון לעשות זאת ,אבל זה היה סיכון שצריך לקחת .הבורא האלוהי לעולם לא
יכריח .את רצונם על שום דבר או מישהו הוא משתוקק לייחודיות ולאינדיבידואליות ,אך
תמיד מקווה שהם יישארו בתוך גבולות האהבה .הם גם לא יכלו ליצור אי שלמות.
מה שהאב והאמא לא היו עושים .זה ליצור אופי זה היה היבט אחד של התהילה והכוח
שלהם שהם לא יעוצבו .אין באפשרותך ליצור באופן מיידי תו , .נוצר אופי .בדיוק כמו
היהלום והחימר למעלה אופי מחושל באמצעות החלטות וביצוע בחירות.
המלאכים נוצרו בשלמות ,אבל לא יכול להינתן אופי ,הם חייבים לזייף את זה בעצמם
באמצעות בחירה חופשית.
הכשרת ילד נעשית כדי לעזור ליצור מושגים ומסורות; עם זאת ,על הילד להשתמש
באימונים אלה כדי לבנות על ידי ביצוע בחירות עתידיות עבור עצמם .הדבר האחרון
שאתה רוצה לעשות זה להכריח מישהו לציית ,אחרת אתה גונב את ההיבט הגדול ביותר
של האינדיבידואליות שלהם.
כאשר האב והאמא יצרו את המלאכים בהתחלה ,הם עשו זאת כדי לתת להם תהילה ובכל
זאת הם התחייבו לעשות בחירות בהתבסס על מה שהם למדו על הרצון האלוהי.
העובדה היא ,שהם לקחו סיכון ,לתת סוג זה של כוח פרטנית של בחירה וחופש הביא גם
עם זה את האפשרות של דחייה מוחלטת ומוחלטת.

 144ע מ ו ד |

הידע האסורה
מה אם המלאכים החליטו שיש להם דרך אחרת שהם רוצים לעשות דברים אחרת ,שהם
לא אוהבים את הכיוון שהאב והאם קיוו להם?
 .זו הייתה אפשרות מההתחלה למרות שהם נוצרו בשלמות ,היו להם יכולות נפלאות
ותהילה ואף חוכמה .כאשר מציעים מישהו בחירה חופשית ,קיים הפוטנציאל של
.skullduggery
לסולומון הייתה יותר חכמה מכל אחד אחר כמו שהתנ ך מכריז ,אבל הוא השתמש
בחוכמתו לעתים קרובות למעשים נבזיים ולמעשים רעים .השם "שלמה" פירושו,
"אלוהים הראשון" ,הוא ייצג את לוציפר כנושא האור ,לשניהם חוכמה גדולה...
בממלכת האב והאם מעולם לא היה כל חטא ,או שבירת החוק ,למעשה לא היו חוקים
מעבר לחוק האהבה ,כי כולם פעלו באינטרס העליון של כל האחרים בתוך ממלכה זו.
 .ובכל זאת משהו השתבש אחד המלאכים לקח כיוון אחר ועבר ישירות מול רצון הבורא.
אחד המלאכים בחר למרוד נגד השלמות והחליט ללכת נגד פרוטוקולים שהיו עד הפעם
הזאת תמיד היה מתאימה.
אחד המלאכים לא הסכים עם התהליך שהיוצר האלוהי הגדיר בתנועה;  ,משהו קרה.
משהו השתבש מאוד  .זה היה הלם שנשמע בכל הממדים
הדבר העצוב היה ,שזה לא היה כל מלאך ,והמלאך הזה לא היה החלק התחתון של עמוד
הטוטם .מלאך זה היה היצירה הגדולה ביותר שהאב והאמא יכלו לתכנן;  ,עם שלמות
מוחלטת .תהילה ויופי ואפילו יותר מכך ,למלאך הזה .היתה הסכום הכולל של כל
החוכמה
זה היה האחרון במוחו .של כל אחד להיכשל הבעיה היא שמלאך זה לא האמין במושג של
כל אחד ואחד עבור כולם ,סוג של בווג משולה המוסקטרים.
מלאך זה לא האמין ברעיון שכולם היו שווים ,ושכולם שירתו אחד את השני .המלאך הזה
לא אוהב את העובדה שיש לו כל כך הרבה כוח ,תהילה ,תבונה ויופי ובכל זאת הוא היה
שווה לכל שאר המלאכים .בכל אופן ,משהו אחר באמת .חפר על רוחו של המלאך הזה
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מלאך זה לא הבין כי התהילה ,הכוח והיופי היו פשוט מתנות שניתנו כדי שיוכלו להועיל
זה לזה.
מלאך זה התחיל להאמין שהוא גדול יותר מכל שאר המלאכים ,ושהתבונה ,הכוח,
העוצמה ,התהילה והיופי היו סימן לתפארתו.
עם גאוותו ,הוא האמין כי הסדר צריך להיות מובא דרך השורה והקובץ .הוא הפך לגנרל
צבאי שיכריח את הצוואה החדשה שלו על אחרים ! .הוא האמין בשלטון החוק
! הוא הפך לאלוהים
מלאך זה התחיל לתמרן מלאכים נמוכים אחרים ,והמרד החל ביניהם ורבים החלו לבטל
את התהליך היצירתי שלהם כמו דיילים טובים.
עכשיו תארו לעצמכם כי אתה היית מלאך נמוך ואתה עד התהילה של המלאך הגדול הזה
והבין את הכוח ואת התבונה זה היה להיות ,ולא היו לך תכונות מדהימות אלה ויכולות ,זה
רק הסיבה כי מלאכים אחרים יתחילו גם לעקוב אחר מה  tהיי יכול להיות שעכשיו .הוא
המנהיג שלהם
הבעיה היא ,שאנחנו לא יודעים כמה זמן התהליך הזה לקח ,זה יכול להיות מיליוני
ומיליארדי שנים כפי שאנחנו מכירים ומבינים את הזמן .והמרד הזה יכול היה להיווצר
זמן רב מאוד ומלאכים רבים נפלו בתהליך.
 ,עכשיו אנחנו יודעים מי היה המלאך הזה .שמו היה לוציפר לוציפר היה היצירה הגדולה
ביותר שהאב והאם עיצבו אי פעם על ידי פיאט ,אך לוציפר לא הרוויח חוכמה ,היא ניתנה
לו בחופשיות ,ולכן הוא השתמש בחוכמתו כדי ליצור אופי מרושע.
ללא קשר לשלמות ,תהילה ,כוח ויופי מדהים ,לוציפר לא היה האופי של הבורא שלו.
לוציפר החל לפתח אופי פגום ,הפחמן שלו והחימר שלו היו מעוצבים לתוך משהו שונה
באופן דרסטי ממה הבריאה נועדה.
לוציפר התחיל ליצור עמדות שמעולם לא היו ידועות בעולם התהילה של האב והאם.
ע מדות כגון שנאה ,קנאה ,גאווה וכוח על אחרים .מלאך זה התחיל לנסח התנגדות ,כעס,
ולאחר מכן ממוקם במוחו להוביל להפיל אפשרי של הבורא על ידי עיצוב ויצירת היקום
שלו.
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לוציפר הקים צבא ,הוא הוביל ונשאב לתוך סמכותו וכוח מלאכים רבים אחרים שיוצר
עשה . .זו הייתה הפיכה מגליתיים
חשבו על זה ,מלאכים רבים אחרים התגוררו עם לוציפר ,והחליטו לצאת לתהלוכת
מלחמה כדי להפיל את הסמכויות והתהילה של האב והאם לקחת בתוך הסדר שלהם אופי
השלטון המרושע של שליטה מוחלטת.
כעת חשוב מאוד וקשה על כך ,איננו מדברים על גנרל חסר ידע ובור .מלאך/כללי זה
עוצבו עם מכלול החוכמה הידועה.
הישות הזאת הייתה נחשבת לחכמה .מכל המלאכים בכל מקום מי יכול לדעת או אפילו
להציע למלאך החזק הזה שהוא לא יודע מה הוא עושה .האשמה זו היתה מאוד .מעליבה
את האב והאם
בגלל החוכמה הזו ,הוא שולט ביכולת לשלוט על כל אחד בדרכים הנבזיות ביותר.
הוא הבין שהוא יכול לפתות מלאכים תמימים אחרים לדבר מילים טובות ,אבל לקבל
כוונות לא נכונות .הוא החליט ליצור חוק חדש .המבוסס על טוב ורע ואז הוא יצר את
המבנה הצבאי של הדרגה ,הכוח והסמכות כשליטת אלוהים על אחרים.
כמובן ,האב והאם היו עצובים מאוד שהיצירה שלהם נכשל ,וכי הוא נע לכיוון הלא נכון
שבו בסופו של דבר אופי שווא יכול להיות מוגדר כמו יהלומים ,אבל הפעם זה יהיה
מעוצב לתערובת של טוב ורע ,Verifiably .זו תמיד הייתה אפשרות המבוססת על
בחירה חופשית.
ככל שיותר ויותר מלאכים החלו ליפול על הטריק והחלו להיות מפתים על ידי הרמאות
הנתעבת הזאת ,רבים הפכו תמצית של רוח הפכה כהה .וחלקם השתנו לחלוטין למה
שייקרא מאוחר יותר יצורים שטניים .יצורים אלה השתלטו על צורות של מה שעכשיו
הבינו הם מפלצות וחייזרים.
הדבר המוזר ביותר היה ותמיד ,שום דבר מזה לא לקח את האב והאם בהפתעה ,הם ידעו
מההתחלה מה הפוטנציאל היה כאשר נותן בחירה חופשית מוחלטת לבריאה שלהם ,אבל
לא הייתה חלופה ,זה היה צריך להיעשות כך כדי להגשים  .התוכנית
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הם לא רצו רובוטים ,הם רצו בחינם מרצון המחשבה ,אבל תמיד נשאר בתוך הגבול
הדינמי של שירות לאחרים במקום שירות לעצמי.
וזה תמיד היה המפתח ,ההורה האלוהי לא שולט ביצירתם ,הם נתנו להם הזדמנות שווה
לשרת אחרים כעצמם .זו הייתה הדרך האמיתית .לחופש ולתהילה
עכשיו יש לנו בעיה ,האב והאמא קראו למלאכים האחרים שנשארו בשירות למצב של
אחרים ,ואמרו להם ,אנחנו חייבים להכריח מגבלה על פעולה זו .למרות שהם נתנו להם
זכות חופשית לבחור ,זה לא אומר שיש להם זכות חופשית לאלץ אחרים להשתנות.
אולם ,זה נעשה כדי לבסס אפילו תוכנית גדולה יותר.
הדבר האירוני בכל זה הוא מעצם העובדה שלוציפר קיבל רצון חופשי היה גם הדבר
שהוא רצה לשנות באחרים .ואז הבינו ,היי אם אדם יכול למרוד נגד הבורא ,אפשר גם
למרוד נגד מנהיג המרד , .ולוציפר לא רצה שום חלק בזה  .הוא היה מאוד קנאי
לוציפר התחיל להקים מכונה צבאית .כדי לאלץ אחרים לציית הוא דרש אמונים לו שהוא
האל היחיד ואף אחד אחר לא היה לפניו .כמובן ,המלאכים תמיד .ידעו על האב והאם
כבר לא היה חופשי בחירה אופציה ,אתה מקבל הזמנה אתה חייב לציית .ציות ופולחן
הפך לחוק הארץ בפולחן צבאי ,ואז לוציפר יצר את התחום שלו.
היה לו זעם בלב ,הוא התרגז מאוד והיה מלא זעם .הוא היה נסער כיצד כל מלאך יכול
לפנות נגדו כאילו היה לו את כל החוכמה.
הוא נעשה מאוד מתרעם וזאת הייתה תחילתה של חטאו הראשון שיצר את הרצח
הראשון ,שבו האור הוקרב על ידי החושך ,או המציאות הוקרב על ידי מציאות
וירטואלית או רוח מלאכותית של רוע מתמזג עם טוב...
? למה לוציפר קינא למה שלוציפר יתמלא? בזעם ,כעס ואיבה מה קרה בשמים שגרם לו
להרגיש שהוא מאבד משהו?
האמת היא ,אמרו ללוציפר "התוכנית" . .הוא גילה מה המציאו הייתה זו צעקה שצלצלה
דרך כל השמים ,הייתה זו היריה שנשמעה ברחבי היקומים הרב-ממדיים.
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לוציפר גילה שכל מה שהוא היה וכל החוכמה שלו ,הכוח והתהילה לעולם לא יתאימו או
אפילו יהפכו להיות קרובים לאלה שהאב והאמא מקימים בתכנית.
אבל לא לוציפר או אף אחד מהמלאכים .שנוצרו לא היו ילדי ה אבא ואמא.
המלאכים היו משרתים בבית של האב והאם .הם היו כמו בנים ובנות ונאהבו ככאלה ,אבל
הם מעולם לא נולדו לאבא ולאמא כצאצאים שלהם .זה לוקח את שינוי הצורה והשינוי.
זה לא אומר שהאב והאם לא אהבו את הבריאה שלהם .זה לא אומר שהמלאכים האלה
היו יצירה כושלת או לאיכלון להגשים תוכנית אחרת.
בשלב זה ,האב והאם יצרו סוגים רבים של יצורים ,כגון היינו קוראים לחיות ולטבע
הרוח .אך רק הילדים היו חלק מהמשפחה הממשית .השאר היו חלק מבריאה לתמוך,
לייפות ולהיות חברים למשפחה .כל דבר בעל חשיבות רבה ,אבל רק הילדים יהפכו
לבנים ובנות של הבורא.
אפילו ככזה שאנחנו קוראים לחיות בכל הצורות השונות שלהם ,היו הבריאה של האב
והאם .אנו עדים לחיות הקיימות .גם בתחום המוות שלנו רבים מהם הם נשמות קבוצתיות
המבקשים החזקה המטפלים האהובים שלהם.
בעלי חיים חיים בקיום אחר מאשר בני אדם ,לעיתים קרובות קיום אכזרי מאוד . .זה
המשפט שלהם בשריפה ,כביכול  ,אבל רוב החיות הן נשמות קבוצתיות .כלומר אין להן
אינדיבידואליות וכך ,הם פועלים מתוך אינסטינקט יותר מאשר מודעות פנימית ,אלא אם
כן חל שינוי או שהחיה משמשת למטרות מיוחדות.
כאשר ישות כזאת הופכת להיות מקושרת לילד של האב והאם ,ישות זו מאומנת
להשתחרר מהנשמה הקבוצתית והיא הופכת לאחת עם בעליה.
אם מערכת היחסים היא אחת האהבה והדאגה ,בעלי החיים הללו יחברו את עצמם לנפשו
של הבעלים לנצח .בעלי חיים אלה ישרתו את הבעלים בממלכה כחברים וידידים לנצח
וישמרו על נשמתם המופרדת מהנשמה הקבוצתית.
מתחילת כל בעלי החיים והיצורים האחרים שייכים לנפש קבוצתית ,כן ,הם טבע הרוח,
ואכן חוזרים אל השמים ממנו נשלחו ,וכן ,לכולם יש נשמות במעלות ,אבל הנשמה
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קשורה לנשמה קבוצתית עם יצורים אחרים ש  .כדומה בממלכת הדי .אנ .איי הספציפית
שלהם
אלה הן נשמות נמוכות יותר שהאב והאם יצרו יחד עם המלאכים .חלק מהיצורים האלה
הם מלאכים בתחפושת בזמן שהם חיים בעולם הזה ,אשר בחרו לבוא ולסייע לאנושות
באמצעות צורות שונות אלה.
הבינו ,כל דבר בעולם הזה שהיה קשור לרוח הנצח התחיל כיצירה של האב והאם ,אשר
הפכה למשהו אחר במהלך תהליך זה .הכל כאן מקורו האב והאם ברוח ,כל הדרך עד
לממלכת הצמח וממלכת המינרלים ,למעט המתוכנתים ,יותר על זה מאוחר יותר...
כל מה שיש לנו כאן .הוא טבע רוח בתוך החומר  ,חלק טובים ,קצת רעים .אבל בעיקר
מעורבבים בגלל הפשרה הכל אחרי תוכנית או דפוס אלוהיים ,או מה שנקרא פטר או
אבא ,והוא ממוקם בתוך חומר ,או מאטר או אמא להיות  revitalizedלהיוולד מחדש.
ובכל זאת ,כל היצורים במגוון המינים שלהם באים מנשמה קבוצתית ,ולחלקם ניתנה
ההזדמנות ליצור קשר עם ילד או משפחה ארצית של האב והאם.
הנשמות המדהימות האלה הן גם אחים ואחיות שלנו בסוג .הם שואפים להפוך לחלק
מהמשפחה הרוחנית כשותפים .אז להיות טוב לחברים האהובים שלך ,אם הם הולכים על
ארבע רגליים או לעוף ,אלה הן נשמות מדהימות.
כפי שגנדי אמר" ,מוסריות האומה מבינה לעתים קרובות איך היא מתייחסת לחיותיה".
היזהר!
זכור ,לוציפר קיבל את כל .מה שניתן להעניק לכל אחד לוציפר נוצר תמיד כדי להיות
משרת בבית של האב והאם כדי שיוכלו לצפות ולטפל בצאצאי ההורים האלוהיים.
המלאכים היו פשוט שומרי ,שליחים ,מגינים ומגינים של המשפחה .הם היו חשובים
מאוד ,ותמיד היה להם תפקיד חזק בממלכה.
הדבר המצחיק היה; לוציפר לא היה כועס שהוא לא ילד אמיתי ,הוא כעס כאשר הוא
התגלה שהוא צריך לשרת את הילדים האלה ,שהילדים האלה הם הנסיכים והנסיכות
האמיתיים בממלכה ,והמלאכים היו המשרתים שלהם.
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עכשיו הגיע הזמן שתתחילו להבין את מקור עץ החיים לעומת עץ הידע של טוב ורע.
עץ החיים הוא עץ המשפחה שבו צאצאי הבורא הם צאצאים ישירים של ממלכתם .אולם,
לוציפר ,אשר בשלב זה הועברו לידי האויב ,שם הוא מצוין לעתים קרובות כשטן השטן,
הוא החל לפעול ולשלוט בתוך ממלכה אחרת ,עוד עץ משפחה.
לוציפר היה ראש עץ משפחה של חסידים ,וחסידיו כולם הפכו לתערובת של לוציפר של
האור והשטן של החושך ,אבל כל עץ המשפחה שלו.
השם אלוהים והשטן נולדו מתוך אוסף זה של טוב ורע.
החברים שלי זה המשמעות האמיתית של שני העצים ,אחד מהם היה עץ המשפחה של
האב אמו של השירות לאחרים ,והשני היה עץ המשפחה של המלאך הנופל לוציפר
וחסידיו של תערובת של טוב ורע.
המלאכים שנפלו ושרומיו על-ידי לוציפר הפכו לילדיו ,לא לילדים אמיתיים אלא לילדים
מובנים.
שים לב איך ישו חשף את הצו הזה כדי להיות שגיאה ולא ללכת בדרכים אלה .ישו חשף
את העובדה שהילדים האמיתיים תמיד יישארו בשירות אחד לשני ואף לאחרים מחוץ
לשבט שלהם .זה היה בגלל שזהו טבעו האמיתי של האב והאם ,משרת אחד את השני.
עם זאת ,דרכי האופל בראשות לוציפר/השטן החליפו שירות למילה גסה ,ובאמצעות
קנאה הוא דרש פולחן וקשירות.
לוק "-23/24והיה גם מריבה בין התלמידים ,שעליהם להסביר את הגדול ביותר .והוא אמר
להם ,מלכי כבודו של האמן הבלתי מאמין; והם מהווים את הסמכות עליהם .נקראים
התורמים
אבל לא תהיה כל כך :כי הוא הגדול ביותר ביניכם ,תן לו להיות צעיר יותר;  ,והוא המפקד.
כפי שהוא משרת
על מה שגדול יותר ,הוא יושב? על בשר ,או שהוא משרת ? זה לא הוא שיושב על בשר
אבל אני ביניכם .כפי שהוא משרת
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אתם אלה אשר המשיכו איתי בפיתויים שלי (את תהליך המוות והחיים) .ואני ממנה אותך
(ילדי האב והאם) ממלכה( ,כמו הירושה הנכונה) כפי שאבי מינה אותי; שאפשר לאכול
ולשתות על השולחן שלי בממלכתי( .שווה ! משפחה שיושבת באותו שולחן)
העץ האחר פעל תחת האשליה של טוב ורע .הם היו לוקחים חלקים ממה שהם למדו
מיוצר ולערבב אותו עם רעל קטלני של שגיאה .וזה הפך לקטלני קוקטייל של בלבול
ששימש להתנדנד .ולהפיל כוחות מלאכים
זהו ה נכון רוח האנטיכריסט
עכשיו הגיע הזמן כדי שהתוכנית תתגלה.
מתחילת מאוד האב והאם ידעו כי היצירה שלהם המכונה המלאכים עשויים לבחור ללכת
לכיוון קטלני שונה ,וכי הם עשויים לבחור לעקוב אחר משהו שלא היה חלק מממלכת
הבורא.
זה היה ידוע תמיד כאפשרות ,למעשה הכל היה מחושב על הפוטנציאל הזה.
 .הכל היה מתוכנן לכן ,הייתה אפשרות שאם תיתן למלאכים בחירה חופשית שבסופו של
דבר אחד או יותר מהם יורדים .הוחלט לקחת את הסיכון הזה ולתת להם בחירה חופשית,
אבל האב והאמא לא התכוונו לעשות את זה קל.
הם לא רצו שהמלאכים יורדים ,זה לא היה ברצונם ,וכך הם נתנו להם בחירה .עם זאת,
בחירה זו נתנו את המלאך העליון מלא חוכמה ,כוח ,תהילה ויופי . .אני מתכוון ,לדבר על
זה שיש הכול  ,לוציפר קיבל מפתחות לממלכה .אבל כמשרת לא ילד
זו הייתה האפשרות ,אתה יכול לשרת את המשפחה בעץ החיים ,או שאתה יכול לשרת
דרך אחרת ,זו הבחירה שלך ,שני העצים מוגדרים לפניך היום.
האם אתה מבין? אפשרות שתי העצים ניתנה ללוציפר בראשית הזמן .הבורא ידע כי אם
לוציפר או כל אחד מהמלאכים יורדים זה יתכנן מצב ייחודי ושונה של הפעולה עבור
הילדים האמיתיים.
לוציפר מיוצג על ידי אחד מחסידיו בשם אלוהים; כיהוה ,YHVH/החליט לתת לאנושות
את אותה בחירה שהוא וכל המלאכים היו ,אבל הוא עשה את זה כדי שבני האדם לא
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יוכלו להתנגד לעץ של הידע של טוב ורע ,אשר מאוחר יותר הכריז כי הוא סמן הזיהוי
שלו ,כפי שהוא וחסידיו טענו להיות האלים של הכרת .הטוב והרע
אלוהים זה הותיר את שני בני האדם של אדם וחוה עם מישהו אחר שגם היה קשור
ישירות ללוציפר ,האחר נודע כנחש המייצג את רוח הקוטביות כיריב.
הנחש היה אחד הגדרת מלכודת לשחק את התפקיד של הרשע או השטן במשחק טוב ורע.
אם אלוהים לא היה רוצה את הילדים לקחת את העץ הלא נכון ,למה להשאיר אותו בתוך
הקרב שלהם ולאחר מכן לאפשר למלאך אחר נפל כדי לגרום להם לקחת את זה?
זה בדיוק מה שקרה למלאכים שנפלו ,ההבדל היחידי היה ,הם ידעו בדיוק מה קורה ולמה,
כי הם היו מקבלים את הידע המלא של האמת של הממלכה .עם זאת ,באמצעות
מניפולציה ,הם עבדו על ידי לוציפר לעקוב אחר דרך אחרת.
זכרו ,מלאכים שקיבלו סמכות עליונה ,כוח ,תהילה ,ידע ואפילו חוכמה ,ובכל זאת הם לא
יכלו לעמוד בפני הטריקים של לוציפר ,אז איך היה רק אדם שלא קיבל את האינטלקט
העליון הזה כי הם נוצרו נייטרלי ,איך הם הולכים ל לעמוד בכוח השטני? הזה של רמאות
 ,עכשיו התנ ך אומר .אדם לא טעה ,אבל איב הייתה אולם ,חווה שימש להשפיע על אדם
בדיוק כמו המלאכים לא שולל ,אך שימשו על ידי לוציפר והתנודדו על ידי הטריקים שלו.
האם אי-פעם עלה בדעתך שההודעה הייתה תמיד ממוסגרת לפנינו ,אך מעולם לא הבחנו
בה בעבר? האם יכול להיות שישו או רוחו של האדם הראשון נכנסו ראשון?
 .אני רוצה שתחשוב על זה ישו באיש ישוע אמר לנו לעקוב אחריו ,כי אנחנו צריכים
לצאת למשימה של מוות ואז דרך חיים רבים היינו לבנות פירות להיות אחד עם האב
והאם שוב.
 ,ישו אמר שהוא הדרך .ולעקוב אחריו  ,הוא לא אמר שהוא עשה הכל למעננו .הוא רצה
שנעקוב אחריו עשה מה שעשה ,הפוך להיות כאילו הפך להיות והובל חזרה אל האב
והאם.
האם זה לא יהיה הגיוני שישוע מילא את אותה תבנית גם באותה צורה ,דרך חיים רבים,
בכך שהתהליך יתמלא דרכו?
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התנ ך גילה שישו היה מתפתה בכל הנקודות כפי שאנחנו .איך זה אפשרי דרך חיים אחת
בלבד ,פעם אחת וגוף אחד?
לא המשיח ,להיות המורה ,מאסטר ,מדריך ,ואחים קשישים חוו מה שאנחנו גם חווים היה
מפתה בכל הנקודות?
מדוע כתוב ,כמו באדם שכולם מתים וככל שישו ייעשה בחיים?
? למה למקם את שניהם יחד ? האם הם אחד מהם ? זה מראה את התהליך
כולנו מתחילים כאדם בכתב ,ואז אנחנו עוברים מחזורים כדי להיות כמו ישו.
השאלה היא; האם ישו באדם כגלגול של האנושות שזרע הרבה ילדים?
ובכן ,האם המטפורה והאנלוגיה של אדם וחוה חושפים שהם האבא והאם של כל הילדים
בעולם הזה כשני בני האדם הראשונים?
בין אם אדם וחוה היו שני בני האדם הראשונים ,העיצוב באמצעות הסיפור נקבע לנו
להאמין שהם האבא והאם של כל האנושות . .אז עקרון המחשבה נמצא שם בגלל
שבמקום כלשהו חזרה בזמן זה היה צריך להתחיל עם שני יוזם ,זכר ונקבה.
אם כל הזרעים יצאו מישוע כאדם הראשון ,לא יהיה זה הגיוני שהמקבילה תגלה שהמשיח
הוא אכן אדם ,וכל זרעו של אדם הגיע גם משני בני האדם הראשונים ,כאבא ואמא?
מבינים את המיסתורין ,אלה הכתובים בספר החיים הם אלה של עץ המשפחה של החיים
אשר הופרה על ידי האב דרך המשיח.
הצליבה לא הייתה שאני חוזר לא היה מותו של ישוע .זה היה רק סמל למה שקרה כבר
לפני זמן רב ,ש predatedאת העולם הזה.
מותו בא ברצון להקריב את חייו כדי להגיע לעולם הזה מלפני שהעולם נוצר אי פעם.
למעשה ,כולנו נהרגנו מלפני .יסודות העולם הזה בכך שבאו לכאן  .ומאז אנחנו כאן
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והמשיח דרך אדם וחוה ,הראה לנו את הדרך חזרה כפי שהוא גם חזר לתהילה שאנחנו
חייבים ללכת באותו אופן ודרך.
לכן ,המסר הוא ,אדם מעולם לא שולל ,הוא הקריב במזיד הכל כדי להפוך את הגלגול של
כל הזרעים לפתח פירות באמצעות תהליך המוות שלוציפר יצר.
ישו האור היה הקורבן הראשון של לוציפר ,שהפך לחשכה ,ולוציפר/השטן היה הרוצח
הראשון ,וזה היה מיוצג גם בסיפור קין והמסוגל.
לאחר מכן אדם ,השייכת למוות באמצעות התהליך של חיים מרובים התקיימו בגופים
שונים ,בצמחים שונים ,עד שהוא חי כישוע ,שהפך להתגלמות של תחיית המוות בחזרה
עד החיים ,או החשיכה שחזרה אל האור.
זה להגדיר את הדרך חזרה אל המקור שלנו ,אחד אחד אנו כבר עוקבים אחר התהליך הזה
לאורך כל הדרך ,כמו הזרעים להיקבר לתוך האדמה באמצעות תהליך המוות כי לוציפר
נוצר על ידי המרד שלו ,כדי שנוכל להתגבר על התהליך הזה ולחזור לחיים .
לכן אנו מבינים כעת את האמת
 ,כפי שישו/אדם ,כולם מתים
כמו ישו/ישו ייעשה בחיים.
ובכן ,כמובן שחבריי שהיו התוכנית ,אדם וחוה לא היו אמורים להישאר איתנים ,הם היו
אמורים ללכת בעקבות ההונאה כדי שיוכלו להתבצע תחת שלטון לוציפר/אלוהים/יהוה
כעבדים ו bondmenונשים ,כפי שהיה תוכניתו של לוציפר כל אורך.
זה ייקח אותם דרך תהליך המוות ,אשר בתפנית מוזרה של הגורל היה התוכנית של האב
והאם לאורך כל הדרך ,אחרי לוציפר מרדו.
 .זה הכרחי שתבין עכשיו הילדים האמיתיים של האב והאמא נוצרו מתוך מהותו
הניטראלית; אף אחד מהם לא קיבל את הסכום המלא של חוכמה ,או כוח מלא או פאר
מלא .הם היו רוחות שהיו ניטרליות לחלוטין בהתחלה ולאחר מכן נאלצו לעבור את
התהליך.
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זה נעשה בכוונה ,כך שהילדים יוכלו ללמוד בתהליך של חיים ומוות ובכך אף פעם לא
באמת דוחים את אביהם ואת אמם.
תפקידו של המלאך היה להגן על הילדים האלה ,להנחות אותם יחד ולטפח אותם בחיפוש
אחר אופי אלוהי . .הילדים האמיתיים היו חתיכות במשיח
הם היו מתעוררים ,רוקדים בשמחה ,אוהבים את הבריאה ועדיין אינם יותר מאשר ילדים
בדרך להפוך.
היינו קיימים בעולמות רבים ,חיינו בממדים רבים ,כל עוד היינו מועטים בסביבה כדי
ללמוד ולצמוח ולהשתמש בחופש הבחירה שלנו.
נקראנו ילדים של שלמות ,אבל לאחר הנפילה למוות היינו צריכים ללמוד להיות מושלמת
אופי ,וזה יכול לקחת אלפי או יותר חיים של בניית פרי שגיאה השלכת.
אולם ,כאשר לוציפר מורד ,והחל ליצור התנגדות וגרם לכמה מהמלאכים האחרים
לעקוב" ,התוכנית" השתנתה .למעשה ,אפשר לומר שתמיד הייתה תוכנית ב' ,תוכנית
הנדיבות.
כאשר התגלה מה קרה עם המלאכים ,אז הבינו שזה יכול לקרות גם לילדים . .וזה לעולם
לא יהיה מותר להתרחש
אז ,האב והאם החליטו לאפשר לילדיהם באמצעות בחירה להיכנס לתוכנית אימונים
שהייתה בשריפה .בכך שהילדים יכולים לשמור על זכותם לבחירה חופשית ,ולהמשיך
לקבל תבונה ,כוח ותהילה באמצעות מבחנים קשים וקשיים.
עם זאת ,המפתח המכריע ביותר היה עליהם לבנות אופי/פירות באמצעות
סבל/מוות/שינה .הם חייבים להיות מסוגלים לבחור בין טוב ורע ,נכון ולא נכון וללמוד
לבחור כראוי מתוך החלטות שגויות שנעשו.
עד שהם אספו מספיק פירות .כדי לצאת מהכלא של לוציפר
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פרק ( – )18המסתורין של שני העצים!
פירות הרוח הם ,אהבה ,שמחה ,שלום ,סבלנות ,חסד ,אמונה ,עדינותmeekness ,
ומתינות וחיים . .כנגד דברים כאלה אין חוק
שוב ושוב דיברתי על פירות הרוח של האב והאם כמפתח להכל .אבל התעוררתי מוקדם
הבוקר בהבנת אמת מרכזית שהיא בעלת חשיבות עליונה.
מסיבה כלשהי ,מעולם לא הבנתי נקודת מפתח אחת ,שפירות הרוח כולם מוכללים ובעלי
שליטה עצמית ? .למה אני מתכוונת בזה
אלו לא רק הפירות ,אלא גם הקשרים הישירים זה לזה .מזמן האמנו שההיפך .מהאהבה
היא שנאה
לכן ,הקוטביות של האהבה היא שנאה .במשחק הטוב והרע ,אהבה .מתחברת לשנאה
כקוטביות אולם ,מה שאני מבין הוא שהאב והאם אינם מקשרים אהבה לשנאה ,האהבה
יוצרת מחבר משלה כשנאה יוצרת מחבר משלה.
על אהבה להשוות שנאה כמחבר זה אומר אהבה ושנאה מקושרים כשווים . .זה בלתי
אפשרי  .זה מה שלוציפר רוצה שנאמין לוציפר רוצה שנאמין שעבודה טובה ורעה יחד
כצוות אחד ,ולכן כאשר אנו רואים את הרוע ,אנו מאמינים כי הוא מהווה חלק מהלוגיקה
הטובה והרעה .אהבה לא יכולה לגרום לשנאה .לא יותר משנאה לייצר אהבה
ניגודי קוטב ,הם הקצוות השליליים והחיוביים המקושרים יחד .זהו העץ של הידע של
טוב ורע ,כלומר חיובי = שלילי.
 .זה המוח של לוציפר לכן ,אנו חיים בעולם לא משנה מה קורה ,אנחנו תמיד מחוברים
להפך הקיצוני שלו ,או הקוטב השלילי ,אבל זה לא אמור להיות כך.
לוציפר/אלוהים מקושר לשטן/שטן , .לכאורה שתי נשמות מנוגדות .אך עדיין קשורות ,
אור וחושך ,טוב ורע .אלוהים והשטן
כל דבר ביקום הזה עובד בהתבסס על ההפכים .עם זאת ,עולמו של האב אינו מבוסס על
ההפכים .כל צד מביא תמיד מדינה דומה ,שניהם תואמים .אהבה אינה מפיקה שנאה ,היא
מייצרת שמחה ,ולכן הפרי השני של הרוח.
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אהבה = שמחה
כאשר אחד הוא שמחה זה מוביל לשלום ,שקט נפשי ,שלום ברוח ,על שלום ושלווה.
כאשר אדם נמצא בשלום ממעשה האהבה והשמחה ,הם מתאחדים לסבל רב . .הם
סבלניים  .הם רחמן וסלחניים לכן ,המובילה לפירות ,לשלום ולסבלנות הבאים.
אהבה = שמחה = שלום = סבלנות
כאשר אחד הוא סלחני ,רחום ,סבלני ,וסבל ארוך ,זה מוביל לטוב לב .הם פתוחים יותר
להיות אדיבים ,נדיבים ,ו entreatedבקלות.
רוח של חסד מתגלה כאשר אחד הוא מסביר פנים ,הם משרתים אחד את השני ,הם
עושים דברים כדי להרגיע ולתת תקווה .לכן ,היא מובילה לפרי הבא של רוח הטוב.
באהבה = שמחה = שלום = סבלנות = אדיבות = אלוהים
האלוהים מוביל לאמונה שהיא האמון ההדדי שלנו באבא ובאמא כדי לספק את כל מה
שאנחנו צריכים או חסר .זה הקשר המשפחתי האלוהי שלנו שמנחה ומוביל אותנו
מבפנים ! .אמונה היא המפתח
כאשר אנו שומרים לחלוטין ,ומוגנים הן בבשר והן ברוח המחשבה ,היא מביאה אותנו
למוחו של עדינות .חשיבה זו מובילה לרוח של רוח שאנן כללית כטלה.
העדינות היא רוח שלווה ,היא מרגיעה ,אכפתית ,אך יותר מכל אין לה כל דאגה בעולם.
הוא כילד מוגן לחלוטין ומונחה ,מוזן ומוזן; לא מביא שום סיבה לפחד .או לספק ,או
לדאוג וכל זה מוביל אל הרוח שלנו יצירת הגשמה ,אשר מדריך אחד כדי לבסס את
התכונה של כל הפירות.
באהבה = שמחה = שלום = סבלנות = אדיבות = אלוהים = אמונה = עדינות.
כאשר אחד מהם הוא הגוי ,הם חושפים רוח של  .meeknessהם חופשיים מאגו,
 haughtinessוקנאה .אין להם מה להוכיח והם לא מתנגדים או מלאים בגאווה . .וכך,
מוביל לטמפרנס
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כאשר אדם הוא מתון הם לא הובילו לפיתוי לעשות מוטעה . .יש להם איפוק עצמי הם
עושים את רצונם של האב והאם ויכולים להשתחרר מהמוות ולבסוף להיכנס לחיים
נצחיים.
באהבה = שמחה = שלום-סבלנות = אדיבות = הטוב = האמונה = עדינות = מתינות-
חיים נצחיים.
הפירות של הרוח הם כולם עצמאיים ,הם לעולם לא להוביל לשום דבר של חושך ,לא
צריך לעקוב אחר זעם ,זעם ,קנאה או כל הפרעה אחרת.
עם זאת ,כאשר אנו נכנסים לצד השני ,הצד שלוציפר נתן לנו ,אנחנו רואים משהו מאוד
מעניין.
הדבר הראשון שלוציפר נתן לנו היה חוקים וחוקים ,הוא לא נתן לנו את רוח האהבה,
אלא את רוח החוק .ומה המחבר לחוק ,הוא חטא.
אפילו התנ ך חושף את החוק הוא מה שמזהה את החטא ,ללא חוק ,לא ניתן ליטחוני ללא
זקיפה בחטא.
אל הרומיים " 3:20לכן לפי ה משטר החוק יש לא תהא התצדקות בבשר בעיניו :החוק הוא
הידע של החטא".
מה שאנו מבינים כאן הוא בשל החוק ,אף אחד לא יכול להיות מוצדק ,כי החוק חושף את
החטא וכאשר החטא הוא יטחוני ללא זקיפה ,העונש הוא מוות.
אל הרומיים " 3:28לכן אנו מסיקים כי אדם מוצדק על ידי אמונה ללא מעשיו של החוק".
זה לוקח את אחד מפירות הרוח להיות מוצדק נגד מה שנקרא חוק ,כאחד מפירות המוות.
האם זה אומר שאין חטא בעולם ללא החוק? כמובן שלא ,החטא הוא תמיד בעולם ,אך
ללא חוטאי החוק מוצדקים על ידי האמונה .עם החוק ,החוטאים נידונים לדין ואין הצדקה.
אל הרומיים (" 5:13עד שהחוק חטא היה בעולם :אבל החטא אינו יטחוני ללא זקיפה.
כשאין חוק”
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לכן ,אנו מבינים את האמת המרכזית של חוקי לוציפר ,הם נועדו ל imputeהחטא ,אשר
בסופו של דבר לגנות אחד למוות ,שהוא הברית הכללית שלו והאמנה.
החוק הוא מחבר החטא .ולכן ,אנו רואים את שני הפירות .הראשונים של רוחו של
לוציפר
חוק = חטא
הדבר הבא שהוא הציג הוא התקנות ,אלה הן זרועות המודעות לציבור כדי לשמור על
אנשים נאלצים ללכת בקו ישר.
זה יוצר שיפוט ,שנאה וגינוי מוחלט .התקנות נוצרו כדי להתנגד לחטא ,אך באמת היא
מובילה לסוג אחר של חטא ,כישלון נוסף ברוחו , .זה מוביל לשיפוט .ולהרשעה
אז עכשיו יש לנו
חוק = חטא = תקנות = פסק דין
כאשר השיפוט מתרחש ,אנו מוצאים את התכונות הבאות של נקודת המחבר ,אשר הוא
זעם .זעם הוא התוצאה הישירה .של שיקול הדעת ! זעם הוא כעס ,זו שנאה
כאשר הזעם הופך לחלק מדפוס החשיבה ,הוא מוביל לכל הדברים כגון קנאה ,תאוות
בצע וקנאה ,ולכן אנו רואים את הפרי הבא של לוציפר ,הוא אמר ,אני אל קנאי...
כאשר הרשימה ממשיכה אנו מתחילים לראות את הפירות של בניין לוציפר לקצה
אינטגרלי.
חוק = חטא = תקנות = שיפוט = זעם = קנאה.
לאחר הקנאה צורות שבו אחד דורש אמונים ,זה מוביל לשליטים שהפכו לסוהרים על
האנשים ,ובכך לוציפר הציג מלכים ,קווינס ,תמלוגים ,נסיכים ,נשיאים ,ראש העיר,
מושלים ושומרים ,שכולם הובילו לשליטה.
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זה בשום אופן אינו שליטה עצמית ,אלא שליטה חיצונית .לוציפר רוצה שליטה מלאה .על
כל אחד מאיתנו ,כי הוא קנאי זכור המשיח אמר ,לא כמו הכופרים לעשות ,שם אחד
שולט על אחר.
חוק = חטא = תקנות = שיפוט = זעם = קנאה = סרגלים = בקרים.
ובסופו של דבר כל זה מוביל למשהו ,השמדה הדדית מובטחת ,או .M.A.D
הפירות האלה של לוציפר .נועדו לוודא שניכשל קצוות המחבר האמיתי הם תנאים
נוספים יותר של האופי של עיצוב זה .אתה לא יכול להתחבר טוב ורע ,הם הפכים.
וכל זה מוביל לגאווה וליהירות שהיה החטא הקדמון של לוציפר שיצר את הנפילה
לפטירתו ,אשר מכבדת את חוק השליטה ואת פרי התשוקה.
וברגע שזה קורה זה מביא למוות .מוות הוא המדיניות המוחלטת הסופית של גורמי בקרה
אלה .נאמר לנו אפילו באזהרה נבואית שהמוות הוא תוצאה של תכונות אלה .המוות הוא
הנבואה .הנבואית של החוק לכן ,אנו מכירים כעת את פירות רוחו של לוציפר.
פירות לוציפר ! :העץ של הטוב והרע
חוק = חטא = תקנות = שיפוט = זעם = קנאה = סרגלים = בקרי = גאווה = מוות
נגד
פרי האב והאם ! :עץ החיים
באהבה = שמחה = שלום = סבלנות = אדיבות = אלוהים = אמונה = עדינות = טמפרנס
= החיים.
נגד כך אין חוק ,אין חטא ,אין תקנות ,אין שיפוט ,אין זעם ,אין קנאה ,אין שליטים ,אין
בקרים ולא יהירות ,אשר מובילה למוות.
 ,הפירות של לוציפר תחת החוק? מה שמוביל למוות או הפירות של הרוח של האב והאם
תחת האהבה ,מה שמוביל חיי נצח נצחיים?
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פרי החיים
 .1חוק
 .2חטא
 .3תקנות
 .4דין
 .5זעם
 .6קנאה
 .7סרגלים
 .8בקרי
 .9גאווה
מוות
.10
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פירות המוות
 .1באהבה
 .2שמחה
 .3שלום
 .4סבלנות
 .5אדיבות
 .6אלוהים
 .7אמונה
 .8עדינות
 .9טמפרנס
חיי
.10
ם

הידע האסורה
פרק (-)19גן עדן!
בתחילת גן נוצר ולאחר מכן זרע כדי לאפשר מגוון של צמחים לייצר פירות .הקוראים
של הספר הזה יודעים עכשיו מה הגינה הזאת ,ומי הזרעים היו .ואנחנו גם יודעים כי
הזרעים הם שונים מאוד ב DNA-הרוחני שלהם.RNA/
 ,יש שישאלו אותי בנקודה הזאת? איך אני יכול לדעת את זה ובכן ,התשובה היא פשוטה,
המפתח לקודים אלה הושתל בתוכי בדיוק כמו שהם בתוכך .כל הילדים האמיתיים יודעים
זאת בתארים שונים; אבל מעטים נכנסו פנימה כדי לגשת למפתח לקוד ,כי כולנו נפרצו
על ידי רוח שווא.
האב והאם החליטו לאפשר למלאכים שנפלו ,בשל הנפילה שלהם להיות כלי החיכוך
שיפיק פירות המובילים לאופי המוצק מוחלט בילדיהם.
גן עדן האמיתי מעולם לא היה על הכוכב הזה ,ולא בתחום זה או במימד .הגן האמיתי היה
בגן העדן שבו הילדים החלו ,והיא מייצגת את המקום ברחם האם הרוח של ההיריון.
הילדים על פי בחירה חופשית עזב את הגן נכנס לתחום אחר שנשלט על ידי לוציפר
וחסידיו , .למעשה ,לא רק שנשלט .לוציפר יצר אותו
להאמין או אפילו התנ ך מגלה אלה שנפלו על ידי אותו שם ששימש בספרייה לנדנד
חמאדי שהתגלו במצרים ב .1947
ישויות אלה נקראות  ,Archonsשליטי היקום . .תן לי להראות לך הוכחות
אל האפסיים " 2/2שבו בזמן שעברתם הלכת על פי מהלך זה עולם ,לפי ה נסיך של כוח
האוויר ,הרוח שעכשיו  workethבילדים של אי-ציות”:
שים לב למילות המפתח ש ,emboldenedהמילה הראשונה היא עולם ,היא מגיעה
מהמילה היווניתkosmos,בדיוק כמו שאנחנו משתמשים במונח .של היקום שלנו
כקוסמוס
שנית ,אנו רואים את המונח פרינס ,בתרגום המקורי המונח ביוונית היה '.archōn,זה
אומר  .צ'יף ,שופט ,נסיך ושליט
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כעת ,כאשר אנו חוזרים לפסוק אחר ,מבחינים בדגש על השליטים הללו ומי הם.
אל האפסיים " 6/12כי אנחנו נאבקים לא נגד בשר ודם ,אלא נגד נסיכויות ,נגד הכוחות,
נגד ה סרגלים  ,של חשכת העולם הזה .נגד רוע רוחני במקומות גבוהים"
זה חושף שהעולם נשלט על ידי כוחות אפלים מלמעלה ,כלומר השמים התחתונים .שוב,
המונח עבור נסיכויות הוא  .archēמונח זה מאוית אחרת מאחר שהוא בעל משמעות
ייחודית וטבועה המייצגת את המקור או השליט הראשון.
זה מתייחס ישירות .למי שנקרא לוציפר עכשיו שימו לב איך זה חושף את הסמכויות כי
שלטון הארץ בשימוש ' ,שליטים ,אבל מונח זה לא הארכון כמו קודם לכן ,מילה זו
מייצגת את המקום שבו הם שולטים ומי הם .זה בא מהמילה היוונית
המקוריתkosmokratōr,כדי לייצג את הבורא המקורי .של היקום הזה
היקום החדש הזה והאלים האלה הובילו לנפילת האנושיות המושלמת ,כלומר הזרעים
שנבחרו ,כפי שהיה קודם עם נפילת המלאכים ,אבל היה הבדל אחד גדול.
התחום התלת-מימדי שבו אנו נמצאים וכדור הארץ קיים יחד עם היקום למעלה הוא כל
תוצאה של רוח מלאכותית מדומה.
אתה מוכן?
זה מ llמזויף!
העולם בו אנו חיים אינו אמיתי; זוהי סימולציה המשמשת להשחית ולכלוא את הזרעים
האמיתיים תחת כוחו של הארכון הראשון.
הסיבה שהאב והאמא מותר לבחירה הפגומה הייתה בשל העובדה שזה היה צריך
להיעשות ברגע שהמלאכים נפלו .ולמרות שלוציפר תכנן לשמור על כל הזרעים הכלואים
לעד ,לאבא ולאמא היו תוכניות אחרות.
הם התכוונו להרשות את כל הזרעים שלהם על ידי הבחירה הפגומה שלהם להיחטף על
ידי אלוהים ,אחד שיצר את היקום המזויף הזה הונאה מזויפת לקחת את הילדים שבויים,
כך שהם יכולים להיבדק וניסו להביא פירות בתוך הילדים  ,כתוכנית הכשרה.
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ולמרות שעשינו את הבחירה .זו הייתה הצעה שלא נוכל לסרב לה לכן ,אנו עדים את
הסיפור בגן עדן.
הספר השני בסדרת הגן הסודי האלוהי יחשוף כיצד הזרעים הטובים נפלו לתוך ממלכה זו
להיות שולל על ידי אמנות ערמומית ותחבולה על ידי האלים של הגן.
היקום שלנו שאנו עדים מסביבנו .הוא אשליה ,זו מציאות וירטואלית
האם אי פעם השתמשת סימולטור טיסה ,טייסים לעתים קרובות לחתוך את השיניים
שלהם על סימולטורים כדי ללמוד כיצד להטיס סילונים? שום דבר ממה שהם לא עושים
הוא אמיתי ,אבל הניסיון מלמד אותם איך להטיס סילון ואחרי מספיק שעות בסימולציה
אז הטייס יהיה זכאי להטיס מטוסים אמיתיים.
הילדים של האב והאם לומדים אופי מושלם אשר המלאכים הנופלים לא לעשות,
באמצעות סימולציה כי הוא לא אמיתי ליצור חוויה שיכולה לשנות את הישות הפנימית
של הילד מבלי להרוס אותם.
! זה המפתח לכל הדברים
במובן האמיתי ,עולמנו הוא holo .וירטואלית זה נותן לנו פחות או יותר כל מה .שאנחנו
צריכים כדי לבנות אופי
אתה יכול להיכשל בסימולציה וזה לעולם לא יהיה ליצור אפקטים דרסטיים על מי אתה
באמת כי הכישלון נעשה סימולציה ולאחר מכן הוסרו פעם זה רק מבחן נורא שהשתבש.
בדיוק כמו אם טייס התרסק סילון .בסימולציה וכולם על הסיפון מתים לאחר הסרת
הטייס ,מובן שאף אחד לא מת ,אבל הטייס מסיבות ברורות צריך עוד זמן כדי להשלים
את האמנות שלו.
הטייס נשלח חזרה להדמיה .עד לבחירות הנכונות כל הטעויות נעלמות ברגע .שהטייס
מבדוק את המבחן שלו לכן ,העבודות הטובות נשארות עם הטייס לנצח כמקור ישיר
להכשרה הפנימית .ואת עליות להחליק וכשלים ועבודות רעות הם פשוט נזרק אש של
ניסוי וטעייה ,והם אינם נחוצים עוד.
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הצלחה בסימולציה יכולה לשנות את החלק הפנימי ביותר של היותך במיוחד כאשר הטוב
שאתה מפיק מעולם לא אבד .הוא מוחזק במקום בו עש וחלודה אינם יכולים להשחית. .
אני רוצה שזה יחלחל למוחך
מתיו " 6/20אך הניחו לעצמכם אוצרות בגן העדן ,כאשר עש וחלודה לא מושחתים ,והיכן
שגנבים אינם פורצים ואינם גונבים”:
כדוגמה ,אתה משתמש בסימולציה כדי לקבל עבודה מטוסי סילון אבל אתה נכשל
בסימולציה ,מה יקרה לך?  .ובכן ,אתה לא תקבל את העבודה אבל זה לא משנה את מי
שאתה באמת ,אבל זה גם לא מאפשר לך לחוות נופים גדולים יותר.
? מה אם תעבור את המבחן בסימולציה אז תקבל את העבודה ותמשיך ללמוד מהזדמנויות
גדולות אף יותר ,דבר שיכול להוסיף הרבה יותר למודעות שלך.
המפתח לזה הוא להבין ,אם נעבור את המבחנים של הסימולציה שלנו אז אנחנו יכולים
להמשיך לטוס סילון ,אשר מקבילה להפוך את הפרפר דרך שינוי צורה .אבל אם לא
נעבור את המבחנים אנחנו חייבים לחזור ולעשות את זה שוב ושוב ,עד שנעבור את
המבחנים . .זה כל כך פשוט
במקום אלוהים גדול להרוס כל מה שנכשל ,יש לנו אבא אוהב שממשיך לאפשר את
הכשלונות שלנו להשתנות להצלחה.
החיים מלמדים את זה כל הזמן ,אבל מסיבה כלשהי אנשים נחשפו להאמין באופן שונה
על אלוהות הפסיקה.
חלקם יצלצלו ויגידו ,כן אבל אלוהים נתן לכולנו הרבה זמן ,מאות ואפילו אלפי שנים
והוא היה רחום מספיק זמן ,אבל הזמן נגמר.
התגובה שלי לכך היא ,בהתבסס על האידיאולוגיות הקודמות ,שרוב האנשים מאמינים
שלא משנה מתי אתה נולדת הזמן המוקצב שלך הוא רק מלידה עד מוות ,מה שקרה בעבר
או יקרה בעתיד לא יכול להשפיע על אחד אלא אם כן הם חוו את זה .לכן הטיעון אינו
מבוים.
לא משנה כמה זמן האלוהים נתן למישהו זמן להשתנות ,כולם נידונו על ידי החוק שלו,
והגינות היא מוות .לכן ,פולחן השיבה לחוק המוות יישאר לנצח ,אלא אם כן התעורר
וישתנה.
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לאנושות עדיין יש רק חלק קטן מהזמן ,המוכיח כי חמלה וחמלה מ לא  .אחת המתנות של
האל הזה
חלקם גם מנסים לומר ,ובכן העולם כיום הוא רוע פשוט יותר ממה שהיה אי פעם,
אלוהים חייב להשמיד אותו.
 ,ראשית ,העולם הוא לא יותר רשע .זה תמיד היה רע עם זאת ,הזמן והגיל שבו אנו חיים
כעת ,חושף תבנית המתרחשת ברציפות כמו מחזורים.
ישו אפילו אמר ,אז כמו הימים של נח זה יהיה גם בזמן הזה .הוא חושף שדפוס הרשע.
משוכפל מראש
אז אותם אנשים בוכים ,כן ומה שקרה בזמנו של נוח ,כל האנשים חוסלו ,לכאורה הוכיחו
את הנקודה שלהם.
אבל יש בעיה עם התיאוריה שלך ,מון עמי ,העולם המשיך להמשיך בדיוק כפי שאמרתי.
האנשים נשתלו שוב והעולם המשיך כמו תמיד מאז הקמתה.
אני לא אומר שהעולם לא יושמד ,אני אומר לא משנה מה יקרה הזרעים ישתלו שוב
ותינתן הזדמנות חדשה .זו המציאות בעולם הזה .ותמיד הייתה
בכל פעם זרע שנבחר להיכשל זה גם לומד כמה דברים ,ואת הזרעים להחזיק את
המפתחות האלה לצמיתות בנפש שלהם או ברמת הנשמה תת מודע.
בכל פעם שאנו לוקחים את המבחן אנו בונים על מה שרכשנו ,אשר הם פירות העבר, .
הפירות שנולדו לעולם לא עוזבים אותנו .רק הכישלון מותיר אותנו כאשר אנו בונים על
פירות אלה בסופו של דבר אנו עוברים את המבחן וכישלון לעולם לא תהיה אפשרות
נוספת.
בתחילת האנושות כילדיו של האב והאמא היו מוזרעים בגן עדן האמיתי .עם זאת ,לוציפר
הרימה את האנושות לרדוף אחרי העץ של הידע של טוב ורע.
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ברגע שהם קנו את זה ,האנושות נשלחה מתוך הגן הרוחני ולתוך העולם המדמה ,כך
שהבחירה הלא נכונה שלהם לא הפכה להיות מוטעית כדמות פגומה .והם נועדו לענוד עלי
תאנה ,שהיא מטאפורה לגוף האדם המכסה את הנשמה תוך כדי שינה ,אלא להיות מודע.
האנושות ניתנה לאווטרים לשחק עם הקוראים; הגוף האנושי ,והם נשלחו לכאן בלי
לזכור ,זיכרון או ידע מי הם או אי פעם היו ,בכוונה .הם נשלחו למציאות מלאכותית
וירטואלית .שלוציפר יצר
בדרך זו ,האב והאם מעולם לא נפרצו על-ידי רוע להשתמש ברוע כדי לאמן את ילדיהם.
הם פשוט איפשר מרד לוציפר כדי להפוך את הכלי לזייף את הדמות המושלמת בילדיהם
על ידי שיש להם לחוות את השגיאה של מלאכים שנפלו בזמן שאין שגיאה זו נשמר לתוך
נשמתם.
זה ניצחון ,לנצח את המציאות למרות שהוא עגום ביותר כאשר אתה מזהה את עומק
החשיכה כי הוא ביקום כולו.
גן העדן הפיזי והאירועים שתוארו היו פשוט מטאפורה ואלגוריה לגבי מה שקרה לפני
שהעולם נוצר.
"אלגוריה מוגדרת היא" עבודה שבה הדמויות והאירועים מובנים כמייצגים דברים אחרים
ומבטאים באופן סמלי את הביטוי העמוק יותר ,הרוחני לעתים קרובות או וסרית סיפור "
ברגע שהרוח הגיעה לכאן ,הוחלט לאפשר ללוציפר וחסידיו להפוך לcustodians
ולשוערים של הבריאה שלהם ולשמור על הזרעים האמיתיים הכלואים עד היום שבו
הנשמה יכולה להתעורר.
למדנו מתקופה עתיקה שמלאכים נאלצו להיכנס לתחום הזה על ידי מה שנאמר לנו היה
"מלחמה בשמים" .עוד על זה בספר החדש שלי שנקרא "המורשת של האלים"...
הם נשלחו לעולמות תלת מימדיים .שלוציפר ומשרתיו יצרו כאן אנו מקבלים את
הסיסמה; אתה הופך את המיטה שלך .שאתה צריך לשכב בה
לוציפר יצר את משכנו .הנפרד מהאב ומאמו המלאכים שלו שנראים לעתים קרובות כמו
השליטים ,כמו גם חייזרים נודדים סביב כצופים ובקרים.
העובדה היא שהיתה יותר ממלחמה אחת בשמים .כל זה יוסבר במורשת האלים.
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לכן ,לוציפר יצר יקום במימד אחר נפרד מהאב והאם ,כך שהוא יוכל לשלוט ללא
הפרעה.
המלחמה השנייה הייתה כאשר .לוציפר כבש את העולמות שלו זה היה בגלל מרד פנימי
מטבעו של חסידיו שלו .זו הייתה המלחמה בין האלים ,כמו גם את הזרעים הטובים שהיו
תקועים באמצע.
כאן אנחנו מקבלים את האנלוגיה הובאה אלינו על ידי סיפורי מלחמת הכוכבים .זו הייתה
מלחמה .נמוכה יותר בתחום הגלקטי הזה ולקח בחזרה את כוכבי הלכת במערכת .השמש
שלנו כדי לבסס את סמכותו
ללוציפר עדיין הייתה גישה למישורים הגבוהים ,והוחלט לעצור; שעכשיו הוא היה צריך
להיות מופרד מכל המלאכים האמיתיים האחרים ,ושלח אל העולמות המזויפים שהוא
יצר.
לאחר שילדיו של האב נלקחו לעולם וירטואלי זה דרך ההונאה והסתיו ,לא הייתה
ללוציפר ברירה אחרת מאשר לזרע את ילדיו ,או גם חסידיו כאן.
חלקם השתלטו על צורה של בני אדם ,אחרים השתלטו על צורות של חייזרים מעולמות
אחרים ,אפורים ,זוחלים וכו ' מקורם.
! כן ,חייזרים אמיתיים
עם זאת ,היצורים הזרים בעיקר נשארים בחשכה ,זה היה ברור מדי כי הם היו ייחודיים
ולא של העולם הזה.
חלק שאלו ,האם כל החייזרים? רשעים או אפלים חשבתי על השאלה הזאת הרבה זמן
והתשובה שלי היא ,לא.
בדיוק כמו שהאנושות אינה רעה ומלאה ברשעות למרות שכולן נפלו .חלקם עדיין
שומרים על הטוב של .הבורא האלוהי שלהם ,האב והאם
אני בטוח שיש חייזרים שלפני המלחמה האחרונה בגן העדן נשאר נאמן לרצונם ולחיות
חיים שונים לגמרי מאשר אפילו את אלה של העולם הזה .אבל הם לא מלאכים אמיתיים,
 169ע מ ו ד |

ילדי הקציר
וגם הם לא להיות סוגדים .הם פשוט יצירה נוספת שנוצרה לאחר הנפילה שאולי היו
מיליארדי שנים בזמן.
רבים מהם קיימים ב 4-תאנון ממד ועדיין לשוטט בעולמות שהם בולטים.
החייזרים האפלים עושים את עבודתם המלוכלכת תחת כיסוי החשיכה ומסתתרים ,ורבים
מהם חיים בתוך כדור הארץ .למרות שהם עושים הופעות אי פעם כל כך הרבה ,הם כבר
לא באים מעולמות אחרים מחוץ למערכת השמש שלנו בתוך 3רואד ממד.
? למה זה ובכן תחזיקו את הכובעים שלכם ,אין שום דבר מעבר למערכת השמש שלנו,
זה כל עותק דו מימדי ,לא יותר מאשר פלנטריום מסיבית.
כל החייזרים האפלים משרתים את .אדון לוציפר או השטן הם לא כאן לטובת המין
האנושי; הם כאן כדי להחזיק .באסירים האנושות
עכשיו אחד הפסוקים מפתח בתנ ך שהיה נכון הוא כאשר הוא דיבר על איך אלה יצורים
שטניים חייזרים יכולים להיתקל כמלאכים של אור ושרים של צדק ,הם יכולים להשתמש
באמת כדי להוביל את האנשים לשקר.
וזה לא פלא שהם יכולים להיראות כיצורים של צדק כאשר למעשה הם מלאים באפלה.
למרבה הצער ,הם שיטתה והם עדיין לשטות הרבה אנשים היום כי להאמין היצורים
האלה נמצאים שם כדי לנהל סוג כלשהו של עזרה נדיבה לאנושות כאשר האמת היא
מרושע לחלוטין.
לוציפר יכול להישאר חבוי במקום גלוי תחת המסווה של מביא האור ,aka ,השמש.
אני מאמין שמלאך לוציפר הנופל חי בתוך השמש ב 4-תאנון ממד כמו האל של הקרנה זו
שנפלה.
הוא יחד עם  12אלים השמש של חסידיו העליון גם לחיות שם כמו משרתיו לסגוד ולציית
לו יומם וליל.
יכול להיות אפילו  12עבור היום ו  12עבור הלילה ,כפי שמיוצג על ידי הכוכבים סביב
השמש.
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לאחר מכן הם שולטים על שלושים לורדים הממוקמים על הירח ,אלה הם אלי הירח,
ולאלה יש כוחות גדולים על פני האדמה המייצגים את  30הימים המקוריים.
זו הסיבה שהשמש .מקודדת במספר  666השמש הפיזית שלנו היא למעשה היצירה של
לוציפר להקים מציאות וירטואלית או הרוח המלאכותית כפי שישו קרא לזה.
 .השמש היא לא כוכבת אמיתית השמש היא למעשה סמלו של האנטיכריסט , .לוציפר
הוא העתק של ישו .אבל ישו שווא הוא ישו מדומה
לפיכך ,ה-אנטיכריסט הוא מספר האדם ,או שלוש שנות ה  ,666 – 6-המתייחס למשיח
השקר או לשמש ,בעוד המשיח האמיתי הוא השמש הרוחנית ,אך הוא בתוך ילדיו של
האב ,לא מבחוץ.
אז כל דבר חיצוני בתחום המוות .הוא זיוף ,הונאה ,סימולציה השמש שלנו ,האדמה שלנו,
אפילו הגוף האנושי שלנו הם כלום מלבד תרמית הולוגרפית משוכללת להרכיב את הקסם
של החומר באמצעות אטומים.
שים לב איך ישו הכוזב  intrudedבתוך התנ ך גם לגרום לאחרים לעקוב ולציית לו. .
הוא רוצה שנאמין שלוציפר הוא ישו
התגלות " 22/16ישו שלחתי למלאך שלי להעיד .לך על הדברים האלה בכנסיות  ,אני
השורש והצאצא של דוד  .וכוכב הבוקר המואר"
שמו של לוציפר משמעותו כוכב בהיר ובוקר ,והוא מתחזה לישוע כאן , .הכוכבים
מייצגים מלאכים .ישו מעולם לא היה מלאך
השמש שלנו היא באמת מקרן הולוגרפית היוצרת אשליה של כוכבים ,ירחים וכוכבי
לכת , .השמש שלנו היא השמש הכוזבת .או המשיח השקר שנותן אור שווא
מה שאנו עדים כאשר אנו מסתכלים לחלל היא אשליה הולוגרפית המבוססת על מה
שלוציפר התקיים כשהוא היה חלק מממלכת האב.
זה בילוי או העתקה היא אשליה של הלילה והיום ,אור כהה ,טוב ורע .ואילו ישו האמיתי
הוא אור שמש רוחני כל הזמן ,אף פעם לא חושך.
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היקום שלנו הוא עותק ,אם כי העתק רע של מה הבורא תוכנן באור .אבל העותק כמו
בכל הדברים מתפורר כי זה לא אמיתי או נצחי ,זה למעשה מוות.
הכוכבים שלנו שאנו רואים בעינינו למרות שעותקים של הדבר האמיתי בשמי הלילה
אינם אלא פלנטריום הולוגרפי ענק שהוא מזוייף לחלוטין.
השמש שלנו היא המקרן ,והעיניים שלנו הם עדשת המראה שיוצרת את הראייה שבאה
מתוכנו דרך המוח ,לא מחוץ לנו.
אני מבין שרוב העולם לא יאמין לזה ,אבל אז שוב האמת בעולם הזה היא מהפכנית ,זה
פשוט לא מתקבל בממלכתו של לוציפר.
אווטר הגוף הוא מכונה ביולוגית דומה למחשב ,כדי להשריץ את ההונאה של המציאות
כאשר הוא מלאכותי.
השמש שלנו לא מוותרת על החום ,ולכן ככל שאתה עולה לאוויר ,האדם הקר מקבל. .
וכאשר בחלל זה קפוא
השמש היא מקרן שמגיע מהמימד הרביעי והוא יוצר אשליה של עולמות החומר התלת
מימדי והעיניים שלנו הם המראה המגשימה את הראייה ההולוגרפית.
חום מגיע מולוגרף בפועל עצמו כפי שהוא יוצר לתוך תחום מלאכותי באמצעות קרינה
בתוך כדור המקיף את כדור הארץ.
הקרינה הנובעת מהמקרן מגיעה מהמימד הרביעי והוא משמש ליצירת עולמות שאינם
יותר מאשר עשן ומראות.
זה ותמיד היה עולמו .של לוציפר ויצירתו הוא יוצר השמים והארץ כפי שאנו מכירים
אותו;  .הוא לא הבורא של הממלכה האמיתית הוא יצר ממלכה זו להיות ממלכתו כדי
להטעות את חסידיו לנצח.
מה שלוציפר מעולם לא הבין הוא שהרוע תמיד פועל במסלולו ובסוף תמיד נמוג ,כי הרוע
בסופו של דבר יהרוס את עצמו .רוע הוא סטייה למציאות ,מה שאומר פשוט ,זה לא
אמיתי .האב לא יכול היה ליצור רוע ולא לאפשר לרוע ביצירתו;  .לכן ,היה צריך להסיר
את לוציפר
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אשליה זו שנוצרה על ידי לוציפר היא הסיבה שהוא יצר את העולמות הדמיוניים האלה
כך שהרוע יכול להיראות אמיתי על ידי התנסות למרות שהוא לא היה אמיתי.
לוציפר היה צריך ליצור יקום מדומה .כדי שהרוע יוכל להיראות לגיטימי
בהתחלה ,הילדים של לוציפר נאלצו לחיות בתחום הממלכה לוציפר ,ומעולם לא הייתה
להם גישה חזרה לעולם החיים שוב ,מעולם לא הייתה להם גישה לעצים.
לוציפר החליט להקים מערכת שהוא רוצה מלכתחילה ,מערכת צבאית של שלטון החוק.
לאחר מכן הוא קבע שליטי עולם זה בהתבסס על חסידיו הנאמנים ביותר במעמדו
ובסמכותו ,והוא וילדיו שולטים ביקום זה והקשור לסימולציה זו מאז ומתמיד.
כאן הילדים של האב והאמא .נשלחו להפגין פירות  .וזה המפתח הבא
ההבדל בין ילדי האב והאם ללוציפר וילדיו הוא כמה מהם מרדו בגלוי במלוא הידע.
הילדים של האב והאמא היו כל הידע והזיכרון הוסרו כך שהם לא יכלו למרוד בגלוי.
לכן ,כל המעשים נגד ההורים האלוהיים והנשמות של הזרע נחשבים לבורות ולחטא של
הבשר ,שהוא גוף המוות.
יש ששאלו אותי מה לגבי החטא האסור .זרע אמיתי אינו יכול לבצע את החטא האסור,
אלא אם כן הוא מידע מלא על כל הדברים .ואנחנו יודעים שלאף אחד .כאן אין את הידע
הזה
חטא זה בוצע על ידי חלק מהמלאכים ,ולכן הם עשויים כעת להיות מקובעים באבן ואינם
מסוגלים להשתנות.
וכל החטא או החטא של החוק בין אם מבחינה רוחנית או פיזית מיושר לגוף המוות,
שבסופו של דבר יושמד ויחזור לאדמה .עם זאת ,הנשמה ממשיכה ונשארת.
זה קובע שהגוף יכול להיהרס .אבל הנשמה יכולה להינצל
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רציתי להוסיף עוד אזור שבו המוץ התווסף לחיטה בפסוק בתנ ך .קרא את זה מקרוב
ולומר לי אם אתה יכול למצוא את השגיאה על ידי פשוט באמצעות פירות.
מתיו 10/28-26אז אל תפחד מהם ,כי אין שום דבר חבוי שלא יפורסם ,או מוסתר כי לא
יהיה ידוע.
מה שאני אומר לך בחשיכה ,דבר באור יום;  ,מה שלוחש לך באוזן .מכריז מגגות
אל תפחדו מאלה שהורגים את הגופה אך אינם יכולים להרוג את הנשמה .במקום ,לפחד
מאחד שיכול להרוס את הנשמה והגוף בגיהינום.
שני דרורים לא נמכרים? בשביל פרוטה ובכל זאת ,אף אחד מהם לא .ייפול על הקרקע
מחוץ לטיפולו של אביך
 .ואפילו שערות הראש שלך ממוספרות אז ,אל תפחד;  .אתה שווה יותר מהרבה דרורים”
כפי שאתה קורא את זה אתה יכול לדעת איך הרוח של האב והאם הוא רחום ,אוהב ,אדיב
ואכפתי.
אבל שימו לב ,כפי שניסה לחשוף את האהבה רבת העוצמה שלאב ואמו יש לילדיהם ,מה
מתרחש בהקשר?
פסוק זה מחוץ למקום" :אל תפחדו מאלה שהורגים את הגופה אך אינם יכולים להרוג
את הנשמה( .זהו את האמת) במקום ,לפחד מאחד שיכול להרוס את הנשמה והגוף
בגיהינום(".זה השקר!)
? אתה מזהה את זה כאן הנושא הזה הוא על רחמיו של האב והאם ,ובכל זאת לשים לב
איך פסוק זה מוכנס שמראה רוח אחרת כאן להצטרף.
נאמר לנו לא לחשוש מהאב ומאמו בשל אהבתם הגדולה שיש להם למעננו .ומבלי לחשוב
או להתחשב בחלק הזה של הפסוק מתווספים למקום שבו הוא מדבר על פחד מהאבא,
כמו גם מפחד ללכת לגיהינום ולאבד את נשמתך.

 174ע מ ו ד |

הידע האסורה
לוציפר תמיד מוסיף את הבלבול שלו למחשבה לטרוף את האמת ולגרום לנו להיות לא
בטוחים לגבי כל דבר .אבל כשאתה משתמש בפירות של הרוח אתה יכול ללכת ישר דרך
המלכודות האלה.
אז ,בהקשר האמיתי ,הפסוק הזה כנראה נקראאל תפחדו מאלה שהורגים את הגופה אך
אינם יכולים להרוג את הנשמה .במקום זאת ,יש אמונה ואמון באחד שיכול לשחזר
את שני גוף והנפש בכל עת”.
עכשיו זה לא מתאים יותר? בהקשר של הפרק הזה
הפירות שאנו בונים כל החיים אחרי החיים מוגדרים לנצח ,אבל מעשים ומעשים של
חוסר צדק מתאחדים וחוזרים לאדמת המוות כמו בכל המחזורים ,כך שהם לא יכולים
להיות טבועים על הנפש.
כיצד אנו יודעים זאת ,משום שכאשר אתה נולד מחדש כאן ,אין לך שום זיכרון ממעשים
קודמים או מעשים שביצעת קודם לכן? אתה תמיד מתחיל מחדש ,כך שיש לך כל
הזדמנות בשפע ליצור אופי על ידי כל בחירה שבוצעה.
נשלחנו אל מי השכחה; המים האלה הם גוף האדם שיש לו מנגנון משלו של חיים
מלאכותיים.
יש לו חושים משלו ,מוח ,ואפילו מודעות מלאכותית ,כך שאפשר להתחיל הכל מחדש
כדי ליצור פירות ולא להאט על ידי תוצאות שליליות בעבר.
מה שאני מנסה להעביר הוא .שאין אפשרות לכישלון מוחלט כמו אדם ,כולם מתים ,כמו
במשיח "הכול" ייעשה בחיים.
לא חלק ,לא כמה ,לא כמה ,אבל כל הזרעים האמיתיים!
! ובכל זאת ,כולם במסדר שלהם
כל אחד מתפתח בקצב ובסדר שלהם ,אין זמן מוגדר אחד עבור כולם ,כל לפתח בהתבסס
על הכישורים שלהם ,ובחירות.
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כל תקופת חיים היא סימולציה וירטואלית כדי לבדוק ולאמן את המשתתפים .הוא מושגת
כדי לאפשר את הכוחות האפלים של לוציפר ,יחד עם השטן הקוטב הנגדי שלו לפעול
ככלי חישול כדי לגרום לנו להיות מודעים לרוע שאינו חלק מממלכת האב והאם.
ולהיות שזה רק סימולציה שום דבר שאנחנו עושים יכול אי פעם להיות חלק מהדמות
האמיתית שלנו ועיצוב אם הוא רע ,רק אם זה טוב .הרוע מאוחסן בגוף הטוב מאוחסן
ברוח הנפש.
הטוב הוא כל מה שניתן לשחזר חזרה לחיי נצח; הרוע תמיד נמחק עם פטירתו של הגוף.
זה מה שלוציפר אינו מבין אף פעם .הוא באמת מאמין שהוא בקרב להפיל את האב ואת
אמו על ידי גניבת ילדיהם ולזכות בנשמתם ,ובכל זאת הילדים היחידים שהוא אי פעם
להפיל את המאמינים שלו.
זכור ,לוציפר מורד בידיעה מלאה היטב במלוא החוכמה מה שהוא עשה ,לילדים של האב
והאם אין אפילו קמצוץ של ידע מי הם או כאשר הם מרדו ,אשר יצרה את הנפילה שלהם
במקום הראשון.
כל מה שהאנושות יודעת ומבינה היא מה שנגזר מסימולציה זו של המוות ,אלא אם כן הם
מתעוררים.
החטא הוא בעיקר חולשתו של הבשר ,שהוא גוף המוות .אני אתאר את זה עוד יותר עבור
הלומד המתקדם בספר  4של סדרה זו.
גוף האדם אינו כעת ואף פעם לא היה ילדיו של האב והאם .זה מכונה ואין אפשרות
לקרוא לו .כדי לשרת כל פעולה נצחית
חבריי ,אמונה זו שאנו שופטים ואולי נאבד את חיי הנצח שלנו ,וניתן להסירם מהמשפחה
נוצרה על ידי לוציפר/שטן.
זו הייתה משאלתו כל הזמן ,זה היה הרעיון שלו מההתחלה ,לא לדעת שהוא השתמש כדי
ליצור שלמות;  .הוא חשב שהוא יוכל להשמיד אותנו  .כי הוא מעולם לא הבין את האופי
האמיתי
הסיבה שהמלאכים יכלו להיכשל הייתה משום שההורים רצו לייצר ישויות מודעות
עצמית שהייתה בחירה חופשית מוחלטת .עם זאת ,לאורך הדרך או דרך התהליך הם רצו
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את ילדיהם להשתתף בנפילה זו מלאך ללמד אותם ,ובזמן להשתמש בחוכמה לבנות אופי
כך שהם ידעו לנצח לא לחזור על השגיאה הזאת ולהיות שלמות.
המלאכים הפכו היחידות מראש כדי להחליט אם זה בכלל אפשרי ליפול ,נתון בחירה
חופשית ,כי אם זה היה ,אז האב והאם היה להשתמש בזה כדי לטפח שינוי בילדיהם ובכל
זאת תמיד מאפשר להם בחירה חופשית בתהליך  ,אבל .אף פעם לא מאפשר להם
להיכשל
הבעיה הייתה שכל כתבי הקודש שעסקו בשיפוט ,ובגינוי ונזרקו לתוך האש ,כולם לא
הבינו.
אלו היו המלאכים הנופלים שנשפטו ונשפטו ,לא הילדים האמיתיים .אלו היו המלאכים
הנופלים .שלא הצליחו להרוג את הילדים האמיתיים אבל אותם מלאכים ניסו להעביר את
גורלם לילדיו של האב והאם ,וזה לא אפשרי.
הילדים האמיתיים ישנים עד שהתהליך מתמלא ואז הם יתחילו להתעורר.
חבריי ,אם אתם חלק מעץ החיים ,אתם לא יכולים להכשל ,זה בלתי אפשרי .אם אתה
הילד של הטוב והרע שכבר נכשלת זמן רב לפני שנגזרו עליך כדור הארץ ,מכיוון שאתה
מורד במודעות מלאה לגבי מה שעשית ,הכל בגלל קנאה ,גאווה וכעס וכעת ממתינים
לשיקול דעתם.
עכשיו רק ספקולציות יכול לגלות כי אפילו כמה מהמלאכים שנפלו יוכלו להיות
משוחזרים לאחר התוכנית להתבטא הילדים הושלמה.
 .לאבא ולאמא יש רחמים
אנחנו מגיעים עכשיו לקציר של מחזור של מחזורים; רבים ילקחו לתוך האסם ולעולם לא
יצטרך לטעום מוות שוב.
אחרים יהיה  toiledחזרה מתחת ולהמשיך עד שהם יצרו את הפירות הדרושים .ההבדל
היחיד הוא הקציר מתרחשת רק בסוף הימים ,אולם אחד יכול להשתחרר בכל עת ,זה
פשוט קשה יותר בשל הגדרות הסביבה וחוסר ידע.
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זה הזמן להיות חופשי ,אם אחד לא הופך להיות חופשי מהעולם הזה ,הם חייבים להתחיל
שוב בתחילת עונת הנטיעות.
זה הזמן הגבוה עכשיו ,כי אם כל זה אפשרי להתעורר ,כי זרעי הנופלים מוכיחים את
הפירות שלהם באיזה צמח הם באמת שושלטון ,והם מתחילים לצאת מהעץ בכל מקום
להוכיח את הפירות שלהם הם לא חוקיים.
ובקרוב הם יהיו ארוזים ונשרפו כמו התהליך ,אבל אתה לא רוצה להיות שם איתם.
אחרת ,יש לחדש את המחזורים שוב מתחילתו ועד סופו.
קרא את ספרי הסיפורים" .
הוא נמצא בקציר שבו הפוטנציאל הגדול ביותר נמצא שם כדי להשתחרר מהעולם הזה
של קשירות ולהיכנס חזרה לחיים .ברגע שאתה נכשל בקציר ,נקודת הגישה היא קשה
מאוד עד הקציר הבא ,או חיים רבים יותר . .אז ,אל תישארי מאחור
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-)20( CHAPTERה ולוגרפית שבוע היצירה!
הספרים הבאים נכתבו בספר שלי שנקרא ,דברי הזמן לולאה ,הנה
קטע מהספר הזה.
בהתחלה האלים יצרו את השמים ואת הארץ .כדור הארץ לא היה מעודכן ועבר לחלל
הריק ,החשכה הייתה על פני האדמה ,ורוח האל (המתכנתים) הרחפת מעל פני המים .אז
אמר האל" ,בוא יהיה אור";  .והיה אור
מה שכרגע קראת הוא עולם הולוגרפי לפני 3רואד שמים ממדיים וכדור הארץ הפכו להיות.
זה כאשר אין דבר ,ומה הדבר הראשון שצריך לעשות כדי ליצור ולוגרף ,אתה צריך
מקור אור ,כך .,בואו נהיה קלילים”
היה חייב להיות מקור אור כדי להקרין את החפץ המדובר ,שהיו השמים והארץ כדי
לאפשר לו להיות ,ולאחר מכן הוצא מהריק .לפתע ,האלים הרגע .הפכו לחנוני מחשבים
מה שמעניין הוא שכולם מניחים .שהאור כאן הוא השמש זה האור של טרום השמש .זה
האור של המקרן לפני השמש אפילו יכול להיות עדים .תן לי להסביר.
מקור האור יוצא מהעולם הבלתי נראה או 4תאנון ממד ,או מהעולם הבלתי נראה לפני
יצירת החומר כלומר 3רואד ממד .זה היה האור הראשון שהיה צריך להיות משמש
לפרויקט 3רואד מימדים.
היה חייב להיות מקור מגיע מממד אחר כדי ליצור את הצעד הראשון עבור ולוגרף זה.
לפני שזה נעשה ,השמים המקוריים וכדור הארץ היו רק תמונות ,תמונות ,אולי אפילו
תמונות סרטים ,אבל הם היו בחלל ,כלומר .גבוה יותר מימדי ,עולם בלתי נראה . sמעבר
לזמן ולמרחב אף אחד לא הצליח להתבונן בהם עדיין בתחום זה;  .הם עדיין היו בשלבי
ההפקה
כדוגמה ,צלם תמונה עם מצלמה .התמונה שצולמה עכשיו בחלל הריק מכיוון שאי אפשר
לראותה ,היא נמצאת בתוך המצלמה .ברגע שתסיר את הסרט ,לאחר מכן תוכל להפיק את
התמונה שהיתה בחלל הריק.
ברור שהיקום שלנו הוא עותק של משהו שקיים בצורת אנרגיה טהורה ,אולם מה שאנו
עדים לו הוא פשוט הקרנה ,עם עקרונות הולודק אינטראקטיביים.
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עכשיו הישאר איתי ,מקור של אור פנימי .צריך להיווצר כדי להתחיל ברצף ההקרנה אז
הרעיון של החלל תוכנן כך השמים והארץ יכול להיות מוקרן על זה ,כמו מסך ירוק כי
מקבלי סרטים רבים להשתמש.
כך השניים ndו3-רואד היום היה על הרקיע של השמים והמים .המים הופכים כלי
ההשתקפות הגדול; כך ,המים היו כלי השתקפות ,אבל זה לא היה באמת מים לומר ,זה
היה שעה צורת גל האנרגיה המופיעהאד כמו גלים  .מים זורמים
בעיקרון ,מה שזה היה ,גלי אנרגיה מוקרנים על "המסך הירוק" המכונה זמן החלל ,אשר
לאחר מכן הפך הרקיע של השמים.
מה זה בדיוק רקיע?
רקיע בהגדרתו הבסיסית הוא משטח גדול הממוקם כמרחב של מה שאנחנו יכולים לקרוא
לו מרחב Something .דבליו אילהיות מוגדר כמשטח שטוח או עגול של השתקפות ב
 ˚ 360בכל הכיוונים כדי לשקף תמונת מקור אור.
במקרה זה ,הוא מתעניין להיות בתוך הכדור ,וכל הצדדים של הכדור הם הרקיע של
השמים.
אנחנו יכולים לקרוא לזה בסרט הקלד מסך .הגדרת מעצבי סרטים ליצור תמונות ולמקם
אותם על מסך ירוק כדי שיוכלו להקרין כל דבר על זה להעניק לו מראה של תלת מימדי
תחום מבלי לראות את המסך .הירוק האמיתי
עכשיו שיש בסיס להקרנה ,המכונה רקיע ,כולל( ,בואו נהיה) מקור אור מבפנים,
לפרוייקט ב זה מסיבית קנבס מסך ירוק כלומר חלל כמו המים  ofהרקיע ,איפה אלה וקרן
אובייקטים ממוקמות על.
אז tהוא ביומיים הבאים הם היו צריכים ליצור מקור עבור ההשתקפות על בד המסך
הירוק כדי להקרין את rכדור הארץ וכל כוכבי הלכת וגופים חיצוניים במערכת השמש
כמסגרות הולוגרפית.
כאן התחילה הקרנת כדור הארץ והכיפה נוצרה כנקראת האטמוספירה ,וזרעי כל הצמחים
נשתלו וגדלו .זו התמונה שלך עוברת לשלב ההפקה לפני ההקרנה.
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ישום דבר מזה לא יכול ל להציג עדיין ממקור ההקרנה ,זה היה רק שלב התכנון של
המסך הירוק .איך אנחנו יודעים את זה ,כי ללא השמש דבר לא יכול לצמוח ,צמחים לא
תניב כל מידה של צמיחה?  .כדור הארץ עדיין היה עקר למה? בגלל שהוא צריך את
מקור ההקרנה כדי להיראות מה עדיין לא שם.
אז ,כל הצמיחה והתשואה של זרע לפני שהם הופיעו היו כל הפקות מסך טרום ירוק,
כלומר הם היו המקור ששימש לפרויקט מ ,אבל הם עדיין לא הוקרן.
זה לא היה עד 4תאנון היום הם יכלו לחשוף את השמש ,הירח והכוכבים כתחזיות
הולוגרפית .אבל שים לב ,למה לשים את השמש ,ירח וכוכבים ביחד .מה בנוגע לגופים
מסלולים רבים? במערכת השמש שלנו כיצד מדרג הירח מעל כוכבי לכת גדולים כמו
יופיטר?
כפי שלמדנו כבר את הירח משמש למטרה מיוחדת כדי לשלוט על הפונקציות של כדור
הארץ .לכן ,הוא מקבל את אותו מוניטין או חיוב כמו גם את השמש.
יש דואליות בפסוקים הראשונים כאשר הוא דיבר על כדור הארץ שנוצר ואז הוא נכנס
לחלל הריק .מה שקרה היה ,לפני שהמלחמות .ביקום המקומי שלנו התקיימו כדור הארץ
היה במקום אחר .בתחום ההולוגרפי אבל בשל המלחמות והאלימות הוא העיף את
המסלול שלו כפי שלמדנו ולאחר מכן זאת הייתה שוחזר.
הולוגרף היה צריך להשתנות כדי ליצור מחדש את כדור הארץ במקום אחר .כך ,הוא חזר
לחלל הריק ,כלומר .הוא חזר לשלב ההפקה כדור הארץ לא זז לתוך חלק אחר של
מערכת השמש זה פשוט הוסרו מן ההקרנה מחדש ממוקם באמצעות הקרנה חדשה. ,
איפה שזה עכשיו
זה מובן כאשר נאמר ,כדור הארץ הפך ללא טופס  .ועברו לחלל הריק  .זהו התרחשות
שנייה המילים ,הפכו ללא צורה ,מגלה שהיא כבר נוצרה ואז קרה משהו טרגי .ואז זה
נוצר מחדש וזה המקום שבו אנו מובאים עד לנקודה בזמן שבו כל הדברים שוקמו.
ואז 5תאנון יום הים והיבשה ויצורי העופות יכולים כעת לבוא לראות מכיוון שולוגרף פועל
כעת .לפני שהשמש בפועל הונחה לתוך השמיים כל מה שהיה הוא ברזנט מסך ירוק נקרא
הרקיע".
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לכן ,כל הבריאה אינה מגיעה מבחוץ ומגיעה ממודעות פנימית המוקרנת מתוך המוח
הביולוגי הממוחשב.
"חכה רגע ,אם האור פנימי אז איך השמש יכולה להיות המקרן?"
Tהוא אור פנימי כפי שהוא מופעל ,יהיה גם להקרין את עצמו כמקור חיצוני .בני אדם
צריכים להיות מובנים לתוך המערכת כתוכניות אווטר כמו המראות ,כך שהם יכולים
להשלים את התוצאה של האור מתוכם ,אשר כאשר מוקרן הם היו רואים את זה כשמש
חיצונית .אבל זה אור השמש מאיר פנים שעכשיו הוא נראה חיצוני דרך את  .הקרנה דרך
העיניים
אז ,על 6תאנון יום תוכנית מחשב שנעשתה כדי להפיק תועלת מכל הבריאה הזאת . .זה
נקרא האדם עכשיו המראה בתוך העיניים היו שנקבעו היכן הדברים האלה יכולים להיות
מנוסים כך שנראה שזה היה חיצוני.
Tהוא מראה עצמו או העיניים אסור להסתכל על ה מקור הקרנה ,כלומר שמש .אם הן
המקור והן ההקרנה נפגשים;  ,המראה ניזוקה .והוא נעלם  .זה אומר לא לבהות בשמש
ו7-תאנון היום חשף הכל Saturnalia ,או יום השבת היה פולחן הירח כ . Diabolisאו
ידוע גם בשם השטן והירח תמיד נקרא האל ,חטא מהעבר .ומה באמת הוא חטא?
רשת אינטראקטיבית לסימולציה!
המציאות המלאכותית!
כל דבר במערכת השמש הוא הקרנה הולוגרפית תלת ממדית שנעשתה גלויה על ידי
העיניים .מעבר למערכת השמש ,הוא הופך למסך דו מימדי כמו מסך קולנוע .זה לא שונה
מלהיות בפלנטריום ˚  360צופה בסרט.
לכן ,השמש היא מקרן הולוגרפית היוצרת אשליה של חומר בחלל כשמים וכדור הארץ,
באמצעות תבניות המסך הירוק.
הגוף האנושי הוא חלק מהתוכנית כמו גם להיות ולוגרף כך שהוא יכול לקיים
אינטראקציה בתוך זה הולודק מוזר.
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כל מה שנמצא בתוך מערכת השמש שלנו הוא תיאור הולוגרפי של מה מלאכים נופלים ,
רוצים שנראה ונאמין .אלו שיצרו את כל המבצע הזה
אם אתה מנסה לנסוע דרך כל מערכת השמש ,היית מגיע לקצה שלה  andפשוט פגע
בפרוזדור או בקיר ,והוא לא יוכל להתקדם .למעשה היית פוגע בחלל הריק ,שבו התחזית
התלת-ממדית מסתיימת והמימדים הדו מתחילים . .אתה תיתקל במסך הירוק
וזה הסיפור של מקרן השמש ההולוגרפית.
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פרק (-)21קציר החיטה!
 .הגענו לנקודה שבה מתחיל הקציר העולם שבו אנו חיים הוא לא העולם שלנו ,עם זאת,
העולם משמש כדי להפוך נשמות לרוחות של תהילה.
העולם ימשיך כאשר הוא נע חזרה לתוך המחזור שבו מתחילים כל המחזורים ,העונה
נטיעות .לעתים קרובות דיברתי על  toilingתחת זה מתרחש בסוף המחזורים האחרונים
ואת הסיבות שדברים אלה חייבים להתקיים.
העולם שלנו עכשיו משתלט .על ה taresילדי הנופלים עכשיו שולטים .בעולם הזה וכל
מה שנמצא בו החיטה קבורה ובקושי יכולה לאתר את הזרע האמיתי בקרב ה.tares
זה מה שקורה כ taresיכול לגדול לא לבדוק ,הם להשתלט על הגן כולו.
כאשר הסברתי את משל עץ התאנה כמטאפורה ,איך העלים מייצגים את ילדי
השטן/לוציפר והתאנים החבויות מאחורי העלים הם ילדיו של האב והאם.
לכן ,יש להתבצע טיהור ,אך כיצד זה מטהר את העבודה? איך העולם יכול להמשיך? אם
יש מטהר אש
תוכנית הסימולציה היא תוכנית ,זה רק שומר רץ ופועל כמו הארנב המפורסם
אנרג'ייזר , .אנחנו מדברים על עולם שקורס .ואירועים שמסתיימים בעולם  .אבל העולם
הזה הוא לא אותו הדבר זו תוכנית ,למרות שנועדה להטעות ,האמת היא ,בסופו של דבר
הרוע ייכשל . .הוא לא יכול לקיים את עצמו
בכל גיל ,כל מחזור ,מדינות רעות תמיד נפלו ומדינות טובות יותר רוז .אנו עשויים לקרוא
לזה בכתב ,העולה מן האפר כמו ציפור פניקס המפורסם.
נסה לעטוף את המוח .שלך ברחבי התוכנית התוכנית מיועדת עבור טוב ורע לכבוש את
אותו מרחב . .זה מותר לתת לנו בחירות
כשאנו עושים את הבחירות הנכונות ,היא מתווספת לאופי הפירות שלנו ,כאשר אנו
עושים את ההחלטות הלא נכונות ,היא מוסרת מאיתנו ומטוהרת ואנו חייבים לחיות כדי
לבחור יום נוסף.
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אם הבחירה אינה שם אז התוכנית תחדל לתפקד כראוי . .וזה המפתח ששמרתי עד הסוף
האב והאם לא יצרו את התוכנית או את העולם הזה ,אך היה להם יד בנוגע לאופן הפעולה
של תוכנית זו.
ישנם חוקים מסויימים שהרשע חייב לעקוב אחריהם ,והחוקים הללו אינם ניתנים
לשכלול .וחלק מהחוקים המווסתים תוכנית זו ,טוב ורע חייבים להיות מורשים להישאר
יחד כדי לאפשר בחירה.
החוק השני הוא שכל האנשים צריכים להיחשף לאמת על הדרישות של העולם הזה כדי
שתהיה להם ברירה בעניין .לכן ,אדוני הצל בצד האפל תמיד לספר לנו מראש מה הולך
להתרחש אם אתה צופה מספיק קרוב.
הבעיה היא ,שהם מערבבים את זה עם .השקר כדי לוודא שאחד מהם מבולבל הבחירה
שלך עדיין שם ,אבל בשל בלבול רבים לעשות בחירות שגויות.
זה גם חשוב מאוד שתבין ,כאשר אנו מחליטים ללכת בעקבות הצד האפל ,אנו מתחילים
לאבד את ההבנה של מה שנכון או לא נכון.
זה כמו סרטן הגדרת והוא תוקף את כל התאים הטובים של הגוף .לאחר התאים הטובים
נהרסים ,אחד הוא תקוע בתבנית של בחירות שגויות.
 .זה מבוסס על חוק המומנטום  .כשאנו עושים דברים טובים ,עקבו אחריך כשאנו עושים
דברים רעים אז הרוע מתחיל להיאחז בנו ,והרוע נוסף מתווסף.
כאשר אנו מסיימים את הנתיב הנכון לעתים קרובות הסיכוי היחיד שיש לנו הוא טיהור
מסיבית ,אם הסרטן הוא מוטבע בתוך התאים שלנו ,זה ייקח לטהר אש כדי להרוס את
הגוף ,אבל להציל את הנשמה.
אני לקורינתיים " 5/5להעביר אחד כזה לשטן להשמדת הבשר שהרוח יכולה להינצל”...
מה שאנו עדים כאן הוא הטיהור והטיהור שנדרש כדי להציל את הנשמה בזמן שהבשר
מושמד .ברור שזאת לא רמת המודעות האופטימלית שתהיה הרבה יותר טובה אם הנשמה
תתחיל להשתנות.
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לפעמים זה לוקח שינויים דרסטיים בחיים ,ובפעמים אחרות זה לוקח פשוט להסיט את
המודעות של האדם הרחק מזה שגורר אותם לתוך שטף של החושך .אבל בדרך זו או
אחרת ,ברגע שניכנס לקציר כולם יענו על הטוב או הרע שבוצעו.
כך אתה חייב להסתכל על מה שקורה ,זה סרטן .הרוע הוא מחלה של הגוף והנפש.
למרבה המזל ,כמו סרטן מחלות יכול להירפא עכשיו ,או הגוף יכול להיהרס כך הנשמה
יכולה להיות חופשית של המחלה.
העולם היום הוא להיות מונחה בעיקר על ידי החושך ,ולמרבה הצער אם אתה לא רואה
את זה ,זה סרטן אותו כבר הפולש הגוף והנפש שלך.
העולם הזה אינו בהרמוניה ואיזון ,למעשה זה כל כך לא מאוזן כי משהו דרסטי עומד
להתרחש.
מה קורה כאשר כדור הארץ מחוץ לאיזון? לעתים קרובות אירועים נוראיים וטרגיים כמו
רעידות אדמה ,הרי געש ,צונאמי ,ומשטפונות להתרחש לאפס את התוכנית.
אני תוהה אם אי פעם .הסקת זאת כך בעבר אירועים טרגיים ומדאיגים אלה פשוט מאפס
את התוכנית בחזרה למקום שבו הוא צריך להיות .זה בעצם נקרא לעשות.
רבים דיברו על זמן שבו מקום שנקרא ,אטלנטיס התקיימה ועולמות מוזרים אחרים לא
מוכרים .כן ,אכן הם היו קיימים ,ויש ערים גדולות ששוכבות מתחת לאוקיינוס הנוכחי
מתחת לזרם של הים הגדול הזה כדי להוכיח שהיתה פעם קהילות משגשגת.
הערים הללו קבורות ,האדמות .הללו אבדו ונשכחו בעיקר מקומות כמו למוריה ,שהיה
בעיקר באוקיינוס השקט ובחלק מאנטארקטיקה . .מקומות כמו טרוי ופניציה אדמות
אבודות שבעבר היו .קיימות שאינן קיימות עוד
? מה קרה לאדמות העתיקות האלה
הם היו קיימים פעם בתחילת עונת הנטיעות ,בתחילת הדורות .הם הלכו כעת להשאיר רק
שלטים קטנים וזיכרונות דרך שמאל על חפצים ,הפסידו שינויים של כדור הארץ.
אלה היו פעם מדינות גדולות שכבשו את הכוכב הזה ,אבל עכשיו הם הועברו כאיפוסים.
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הדבר מתרחש כאשר מבוצעות איפוסים קודמים והתוכנית השתנתה , .רבים איבדו את
חייהם .מיליונים מתו וסבלו מטיהור מסיבי אנחנו רואים את זה כל הזמן בעולם שלנו,
אבל אף פעם לא להבין שזה תוכנית להיות מאופס.
אין שום דבר חדש תחת השמש ,זה כל אותם אירועים שקרו לפני ולהמשיך לקרות כמעט
באותה דרך בדיוק בכל גיל.
רובם אינם מבינים שהתוכנית היא כמו תיעוד אירועים .ברגע שהוא מגיע לסוף הדורות
אז הוא נעצר ,חוזר ,ומתחיל מחדש.
קרח ימי ,אירועי מזג אוויר נוראיים ,כמו סופות ציקלון ,טורנדו ,הוריקנים ,צונאמי ,הם
כולם לאפס את האירועים .אפילו מחלות מסיבית כמו מגיפות משמשים כדי לאפס את
התוכנית כאשר הוא לגמרי מחוץ לאיזון.
כיום מקבלים את רוב הזמן שהם מקומיים כך שאנחנו לא רואים את זה בפעם אחת ,רבים
מתעלמים מהרצינות ומהאמת של כל זה.
עם זאת ,יש פעמים כאשר אירועים אלה מתרחשים באופן מסיבי כזה ,הפלנטה פשוטו
כמשמעו משתנה על הציר שלו ואת הקטבים הפוכה.
בעוד שרוב האנשים נמצאים במצב של התכחשות ,מנכנע באופן אקטיבי לרוע העולם
הזה ,הם אפילו לא מבינים שהקטבים המגנטיים שלנו כבר משתנים .אנחנו נכנסים
לאיפוס .ומועטים בטיהור המסה
אני זוכר שבהר סנט הלנה .התפרץ לפני שנים רבות אזור זה בוושינגטון מדינה ,הוא אחד
האזורים הבתוליים ביותר מלאים יופי מעבר לכל תיאור רגיל.
ברגע אחד נורא בזמן ,האדמה המקיפה את היופי המדהים הזה הפכה לטוסט . .הכל מת
אנשים ,עצים ואפילו .האדמה נמחקה
זהו אירוע נפוץ ביותר .זה קורה בכל העולם בכל זמן ובכל מקום .עכשיו רוב האנשים
שחיו באזורים אלה של טיהור ,היה להבין את זה כמו להיות הסוף ,הפינאלה .התיאור
המוחלט והמוחלט של הגיהנום משולה לאירועים נבואיים המיוצגים בתנ ך.
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ובכל זאת לא שנים רבות לאחר מכן ,האזור הזה חזר והפך לאחד האזורים היפים ביותר
על פני כדור הארץ שוב.
 .זה לא נגמר בגיהנום הלוהט  ,זה לא היה הסוף בכלל .אבל רק התחלה חדשה מכיוון
שהתוכנית נועדה לאפס ולבנות מחדש במרווחים.
החברים שלי ,כדור הארץ לא יסיימו כפי שאנו עשויים להבחין ,כמו להיות הסוף של כל
הדברים ,אבל תוכנית כדור הארץ הולך להיות מאופס .העולם ימשיך כל עוד יידרש.
לילדי החיטה להשתנות
השמים והארץ לא יעברו לגמרי ,עד שכל הנשמות יחזרו להיות עם אביהם ואימם . .ובכל
זאת ,הכל נכנס לאיפוס
זו המשמעות של מה שישו לימד לפני זמן רב במתי " 5/18אני אומר לכם ,עד ששמים
וכדור הארץ חולפים ,לא  tittleאחד או אחד לא יהיה בשום מעבר חכם מהחוק ,עד שכולם
יתמלאו”.
ומה החוק ,זה חוק המוות שנוצר על ידי הקוסמוס הזה שנפל? התוכנית תמשיך עד שהכל
יתמלא ? .ומהם ההגשמה  ,כמו באדם ,כולם מתים .כמו שישו יעשה בחיים
הבעיה עם הזמן שבו אנו חיים כעת ,היא כי יש יותר חושך ואז אור ,רע יותר מאשר טוב,
וכאשר זה מתפתח המערכת היא מתוך שיווי משקל.
ובדיוק כמו הפלנטה יחד עם מערכת מזג האוויר והטבע עצמו ,מטהר יתרחש באמצעות
איפוס של התוכנית.
עם זאת ,איפוס זה שונה באופן דרמטי ממה שנאמר לנו על מתוך התורה העתיקה .לפני
זמן רב העולם היה מכוסה במבול ,שיטפון עולמי שבו רוב כולם נספו.
דבר זה מתרחש כאשר גיל אחד נכנס לשלב הבא .לוציפר החליט לאחר שהוא התיר את
כדור הארץ מתחת למים ,הוא הבטיח שהוא לעולם לא יאפשר לזה לקרות שוב .העולם
לעולם לא ייהרס שוב על ידי מים ,והוא השאיר סימן בהתאם;  .התקשרתי לקשת
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 .הוא לא עשה טובות לאף אחד מה שהכעיס אותו היה שהתוכנית שלו .לקחה שליטה
ארוכה מדי והייתה אבודה כל גיל נמשך כ  2160שנים ,עבור סכום כולל של 25,920
שנים.
בכל פעם שהעולם יעזוב את הדג ולאחר מכן ייכנס לדלי ,הוא הוצף ולאחר מכן יופעל
מחדש .הוא החליט לא להרשות לזה .לקרות בדרך זו שוב  .ואז הוא הביא מחליף משחק
ההחלטה נעשתה כדי לסיים את התוכנית ולהתחיל שוב לא מה שאנחנו מכנים את העתיד,
אבל מה שאנחנו מכנים את העבר .העולם במקום לנוע קדימה להתחיל הכל מחדש דרך
אקווריוס ,זה במקום ללכת אחורה ,חוזר לדגים שוב.
מחבר זה מאמין שעולמנו אינו נע בלולאה של  25,920שנה יותר ,שהוא השתנה למעט
יותר מ 1000-שנים .אנחנו מובילים בממלכה תמידית מוגדר על ידי לוציפר שנמשך כ
 1000שנים ואז מתחיל שוב.
זו התאוריה שלי ויש לו כמה עובדות מושמעותי לתמוך בה ,אבל הספר הזה הוא לא עבור
השיעור הזה עכשיו.
 .אפילו סולומון הבין את הזמן שים לב ,קהלת " 1/9-11הדבר שהיה ,זה מה שיהיה; ומה
שנעשה זה מה שנעשה :ואין דבר חדש תחת השמש.
האם יש משהו  ?whereofשאפשר לומר ,רואה ,זה חדש  ,זה כבר קרה בימים ההם .שהיו
לפנינו
אין זכר לדברים קודמים; גם לא יהיה זכר לדברים שיבואו עם אלה שיבואו לאחר מכן”.
שלמה אמר לנו שאנחנו תקועים בתוך תוכנית ,תוכנית שחושפת את כל מה שהיה בעבר
ובעתיד היא חזרה על אותם דברים בסיסיים .אפילו כשאנשים מנסים לומר ,רגע ,זה
חדש ,להסתכל על הטכנולוגיה שלנו ,ולהסתכל על ההבדל של האנשים היום ,הוא אמר,
מצטער שזה קרה בעבר.
זה אומר שאף אחד לא יזכור את העבר ,זה בגלל שכל הזיכרון הוסר מאיתנו .אנחנו לא
זוכרים שהיינו .קיימים אפילו בזמנים ההם
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 ,הוא גם ממשיך לומר .אף אחד לא יזכור את העתיד שוב ,הזיכרונות יוסרו ,אבל זה
ההוכחה כי יש לנו גם לחיות בעתיד ואנחנו פשוט לא זוכרים ,למעט פיסות קטנות ופיסות
זיכרון ,אשר השיבה קרא ,דז'ה וו.
מה שאתה צריך להבין הוא .שזמן הקציר הוא הסעודה הגדולה ביותר זהו הזמן שבו יותר
החיטה ,הילדים האמיתיים ישונו בחזרה לתוך התהילה שלהם הוקמה על ידי פירות רבים
שנבנו במהלך חייהם הרבים.
אלה ישתנו במנצנצים של עין; הנשמות שלהם פשוט יחדלו .להתקיים בתחום הזה יותר
עם זאת ,רבים לא ישתנו ,זכור מההתחלה אמרתי כי הדרך לחיי נצח ,רק כמה מוצאים
את זה ואת רוב להיכנס הרס.
זה לא אומר ,כי אלה שנותרו מאחור יהיה מושמד רוחנית ,הם פשוט לעבור את האיפוס.
חשוב להבין כי רוב הנשמות טוב ורע למצוא את דרכם אל העולם לפני הקציר ,זו הסיבה,
יש לנו כלפי מעלה כדי  8,000,000,000אנשים כאן בשלב זה .למרבה הצער ,רובם
הגדולים הם צאצאי השטן .הילדים האמיתיים מ incarnatedמחדש במהלך העידן הסופי
הזה ,כי הנשמה יודעת שהפוטנציאל הוא מסיבי ,גם אם הנפש הגוף אינה מודעת לכך.
עם זאת ,ההרס הוא גם מסיבית ,וזה הזמן עבור נשמות להישפט .המשפט הזה הוא על ידי
האש ,כאשר השמים והארץ יישרפו עם מבול של חום נמס . .כל השמים והארץ ייאכלו .
שום דבר לא יישאר
ולאחר מכן ,במצמוץ עין ,העולם יהיה קיים שוב ,אם כי בזמן שבו הנשמות שיישארו
יעבור את התהליך שוב.
אנחנו נכנסים לזמן שבו הרוע והרשע .ייצרו את העולם ויש להסירו ולשחזרו שוב.
זוהי הסיבה היחידה שהאב והאם מאפשרים לתוכנית זו להתקיים ,משום שהיא לילדי
הקציר ,הידע האסור.
העולם שלנו מגיע לקיצו ,זה הולך לעבור תקופה של סבל גדול ,אבל זה לא יהיה מותר
להחזיק מעמד .העולם הולך להשתנות לפני העיניים שלנו ,ועולם חדש הולך באופן
מסתורי לבוא מן האפר של העולם הישן.
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הידע האסורה
 ,שים לב למה שפיטר אמר  2פיטר 3:10אבל יום האלוהים יגיע כגנב בלילה; שהשמיים
יתעלפו ברעש גדול ,והיסודות יתמוססו בלהט נלהב ,גם האדמה והעבודות שיישרפו”.
זהו ה toilingשמתחת לאחר הקציר הושלם .אבל זה לא הסוף ,זה רק איפוס מותקן
להתחיל שוב.
הקציר הוא לא סוף העולם ,אלא התחלה חדשה ,ואז העולם ילך בדרכו העתיקה ויעבור
את מחזורי החיים והמוות עד שיבוצע.
אלה המוכנים להיות מוכנים לעזוב את התחום הזה ולהיכנס לתפארתם .מי שעדיין לא
מוכן חייב להיות מוכן להיות מטוהר באמצעות הטיהור ,שם הם מתחילים שוב במחזור
החדש.
זכור דברים אלה אפשריים כי ממלכה זו אינה אמיתית ,זוהי סימולציה מציאות וירטואלית
ואנחנו מתוכנתים בתוך של המערכת.
בכל מקרה העולם הולך להשתנות ,השמיים והאדמה יאופסו בזמן ,והחיים לאחר הטיהור
יהיו הרבה יותר כלפי הטוב מהרוע כפי שהוא תמיד ,אבל בסופו של דבר הרוע יחזור,
והעולם יעקוב אחר אותו הנתיב כמו דון  ,פעמים רבות לפני כן .עד הקציר הבא והניקוי
אתה מוכן?

 191ע מ ו ד |

ילדי הקציר
פרק ( ! -)22הידע האסור נחשף
עבודה זו התפתחה במשך תקופות חיים רבות של חוויות .ניסיתי לתמצת את הגנוסיס הזה
לתוך אחד קצר קל להבין את ההתגלות כי הוא כל כך פשוט ילד יכול להבין.
ספר זה של עצמו הוא לא התשובה לכל שאלותיך .זה עם זאת המפתח לקוד אשר יפתח
את כל מה שאי פעם רצית לדעת.
כי העול שלי קל ,והעול שלי הוא קליל ,והאמת תשחרר אותך כפי שהמשיח חשף.
כאשר אתה ממשיך לקרוא את התוכן שוב ושוב ,משהו הולך להשתנות בתוכך .הסוד
האמיתי יחזור אליך ,ויתחיל להופיע כאילו מגיע מעיצומו של מכסה ענן.
זרע של אור יאיר את מודעותך החיצונית ,מתוך מושב נשמתך; החל בתהליך של
התעוררות "אתה" משנתו של המוות.
תתחילו להרגיש את הפקעת הכיסוי שלכם משחררים את השעבוד והשליטה על המודעות
הנוכחית שלכם במבט של עין; ואז האור יתחיל להתגלות בתוכך כאשר השינוי שלך
מתחיל היכן שהמוות מוחלף לאחר מכן בחיים ,וחושף את הקשר האלוהי האמיתי שלך.
אתה עומד להבין שהידע האסור...
"אני" מוסתר "הזרע" הילד של האב האלוהי ואמו ,מחכה בסבלנות לקציר ,אשר
להתרחש שוב בדור האחרון הזה ,סלה!
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הידע האסורה
כתב ויתור
שימו לב:
סדרה זו של ספרים היא למטרות מידע בלבד .כולם הינם בעלי דעה פילוסופית,
תיאולוגית ומופשטת המוצגת בצורה גלויה ליצירת תובנה ומחשבה.
אף עצה מקצועית לא ניתנה אי פעם .עבודה זו עוסקת במגוון נושאים להארה ולהודיע
לקורא ,ועשויה להיות לו השפעה מרוממת על אלה שתופסים את המפתח לקוד.
המחבר אינו מלקט להלן ולא מפעיל כל ארגון .הוא פשוט מעביר מסר של תקווה .שנקבר
עמוק בעבר
הרצון שלו לחלוק את זה עם העולם היה לגלות כי תורתו המיסטית האמיתית של ישו;
היה אחד מ חדשות טובות .הוא מייצג שאנו חיים בעולם שהוא מנותק לכאורה ,אך
לאמיתו של דבר ,כל מי שהוא הזרע האמיתי מקושר מאוד למקור החיים שלהם ותמיד
היה;  .אבל שכחנו
למחבר אין רצון להשמיד את האמונה שלך או את האמונה במה שאתה בוחר לקבל
תקווה .עם זאת ,הרצון שלו שכולם מתחילים להשתמש בתבונה ,ולהבין את הדברים
הרבים כפי שלימדו אותנו ,הם לא מה שאנחנו באמת רוצים ,אלא מה שמישהו אחר
ה foistedעלינו.
רק להסתכל על העולם ולשאול את עצמך ,מי זה שאתה באמת מאמין ששולט בתוכנית
זו? האם זה נדיב לב או מרושע?
התשובה שלך היא ההתחלה של המפתח כדי לפצח את הקוד האוניברסלי!
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