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Część 1 

Przedmowa 

Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem oraz końcem, tym co jest, tym co było i tym co będzie. 

Objawienia 1:8 

Powyższy cytat opisuje „życie”, a nie starego mężczyznę w niebie ani boga, wyglądającego jak 

człowiek. 

Zniekształcacie słowa Boga poprzez tradycje, które sobie przekazujecie. Marek 7:13 

Innymi słowy: Biblia mówi, że tradycyjne religie niszczą prawdę Boga. Biblia stanowi centrum religii 

chrześcijańskiej, lecz Chrześcijanie nie wiedzą o czym jest Biblia. 

A jeśli Biblia oraz inne księgi religijne są mylnie interpretowane? 

A jeśli prawda jest w Biblii, tak jak i w wielu innych księgach religijnych, lecz nikt nie wie czym jest owa 

prawda? Ta książka wykorzystuje naukę, filozofię, religię, sztukę oraz inspiracje aby ukazać 

niewidzialną prawdę. Pokazuje, że większość wielkich proroków, filozofów i poetów mówi to samo, 

lecz prawie nikt nie wie o czy mówią. 

Jezus mówi coś całkowicie innego niż to co sądzą Chrześcijanie. 

Księgi religijne nie są jedynie księgami pełnymi mitów i moralizujących opowieści, tak jak sądzi wielu 

ludzi. Prawda jest w nich; jednak są one mylnie interpretowane przez religie. Nowa interpretacja 

będzie najlepszą rzeczą jaka kiedykolwiek przydarzyła się religii. 

Religie nabiorą sensu i ludzie po raz pierwszy będą mogli je zrozumieć. To sprawi, że religie staną się 

dużo bardziej popularne niż kiedykolwiek były. Tradycyjne religie nie zmienią się, jedynie ludzie 

dojrzą prawdę, która w nich jest. 

Religa bez prawdy jest jak żarówka bez prądu. Dzięki prawdzie, religia odrodzi się i nastąpi eksplozja 

rozwoju duchowego. Nigdy więcej religie nie będą oparte na ślepej wierze. 

Tylko prawda: Prawdę o życiu i śmierci można wytłumaczyć bez żadnego związku z religią i część ludzi 

być może preferuje taki sposób, jednak ponad połowa ludzkiej rasy związana jest z religią. Dlatego też, 

ostateczne wyjaśnienie prawdy musi obejmować religie, wszystkie religie. Jest to jedyna droga aby 

nas wszystkich połączyć. 

Newton, Einstein i Tesla byli największymi naukowcami i mistykami. Nauka i religia mają różne 

kawałki puzzli życia, a ludzie potrzebują obydwu aby nauczyć się ostatecznej prawdy o życiu. Ta 

książka łączy je po raz pierwszy. 

Nauka bez religii jest kulawa; religia bez nauki jest ślepa. 

Albert Einstein 

Nie trzeba być bystrym aby poznać prawdę, jednak trzeba być racjonalnym, szczerym i wiedzieć kilka 

rzeczy, które nie mogły być znane do teraz. 

Słowo „apokalipsa” oznacza odsłonięcie, a nie koniec świata. 
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Znaczenie apokalipsy jest odwrotnością, mirażem tego co ludzie sądzą. Na przykład, ludzie myślą, że 

kontekst, który otacza zdanie wyjawia znaczenie zdania i jest to prawda w przypadku zwykłych 

książek. W przypadku Biblii, jest wprost przeciwnie. Kontekst ukrywa znaczenie. Aby dotrzeć do 

samorodków złota znajdujących się w skale, trzeba najpierw przekopać dużo gruzu. 

Jezus powiedział, „Kiedy to co na zewnątrz stanie się takie jak to co wewnątrz, a to co na dole takie 

jak to na górze, wtedy na świecie zapanuje pokój.” 

„Dopóki nie uczynicie rzeczy z prawej ręki takimi jak te z lewej, a te z lewej takimi jak te z prawej, a 

te nad, jak te poniżej, a te z tyłu jak te z przodu, nie będziecie mieli wiedzy o królestwie.” 

Akty Piotra XXXVIII 

Piotr otrzymał klucz do królestwa, a powyższy cytat jest tym kluczem. 

Ta książka zawiera nowe oraz odmienne interpretacje Biblii, ale nie dotyczy ona tylko religii. Książka 

mówi o prawdzie, o takiej prawdzie, którą można sprawdzić. To wszystko jest nowe i ujawnia 

najlepsze z możliwych wieści. Konieczny jest otwarty umysł. 

Nowe i inne objawienia nie są łatwe do zaakceptowania. Nie pozwól aby rzeczy z którymi się nie 

zgadzasz, powstrzymywały cię od czytania dalej. Wiele z rzeczy z którymi nie zgadzasz się albo nie 

rozumiesz, kiedy czytasz je po raz pierwszy, nabiorą sensu w dalszej części tej książki. 

Czasami ludzie trzymają się rdzennych przekonań, które są bardzo silne. Kiedy przedstawia się im 

dowody, mówiące przeciwko tym przekonaniom, nowe dowody nie mogą być zaakceptowane. 

Wywołują uczucie, które jest skrajnie niewygodne, zwane dysonansem poznawczym. A ponieważ 

ochrona rdzennych przekonań jest tak ważna, ludzie będą rozumowali we własny sposób, ignorowali i 

nawet  zaprzeczali wszystkiemu co nie odpowiada tym rdzennym przekonaniom. Frantz Fanon. 

Dysonans poznawczy: Poznaj te dwa słowa. Jest to niewidzialny wróg ludzkości. Jest on przyczyną  

wojny, przestępczości i cierpienia, ponieważ powstrzymuje ludzi od nauki i transformacji. Jeśli jesteś 

gotowy aby pokonać twój dysonans poznawczy i nauczyć się prawdy o życiu, czytaj dalej. 

Ocalić każdego: Ważne jest aby było zrozumiałe, że my nie chcemy nikogo ani niczego skrzywdzić. 

Chcemy naprawić ludzi oraz instytucje, które są wadliwe, które są chore i zarażone bzdurami. My 

jedynie posiadamy lek, lekarstwo. Chcemy aby wszyscy wyzdrowieli, a w szczególności „źli chłopcy”. 

Nie jesteśmy niczyim wrogiem; chcemy uprawiać miłość, nie wojnę. Kiedy ludzie którzy żyją w 

zwierzęcym świecie w którym panuje walka o przetrwanie i którzy bawią się w grę o posiadanie 

władzy oraz w grę stań się bogaty i znany, ujrzą prawdę o życiu, zdadzą sobie sprawę, że są swoim 

najgorszym wrogiem. Zmienią się, ponieważ jest to w ich najlepszym interesie aby to zrobić. Zmienią 

się z samolubnych powodów, co jest w porządku, dopóty dopóki będą widzieli prawdę o życiu i będą 

na drodze do raju na Ziemi. 

Słowo „grzeszyć” oznacza „nie trafić do celu”. Nie ma ono nic wspólnego z łamaniem religijnych ani 

moralnych zasad. Jedyną rzeczą jaką możesz zrobić przeciwko Bogu/życiu jest zamknięcie się na 

prawdę i życie, a prawie każdy obecnie to robi. Zamykanie się na prawdę i życie to jedyny sposób w 

jaki możesz nie trafić do celu, jedyny sposób w jaki możesz zgrzeszyć. 
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Najgorszym grzechem musi być nie nauczenie się prawdy o życiu, wtedy kiedy możesz. Prawda i życie 

to musi być Bóg, więc ludzie, którzy ignorują prawdę lub którzy dają pierwszeństwo innym rzeczom, 

mówią poprzez swoje działania i pragnienia, że nie chcą znać Boga. To musi być największy grzech. 

Prawda czy fałsz? 

 

 

Część 2 

Wprowadzenie 

Zaakceptowana, jednakże fałszywa interpretacja Biblii w skrócie jest następująca: 

Bóg który wygląda jak człowiek stworzył ziemię i resztę wszechświata w sześć dni, mniej niż dziesięć 

tysięcy lat temu. W siódmym dniu odpoczywał. Następnie stworzył mężczyznę i kobietę (Adama i 

Ewę), którzy żyli szczęśliwie w Ogrodzie Edenu. Problem polega na tym, że stworzył również anioła, 

który się od niego odwrócił. Anioł przebrany za węża namówił Ewę aby skłoniła Adama do 

skosztowania owocu, którego Bóg zabronił im jeść. Adam skosztował owocu, więc Bóg wyrzucił go z 

raju i przeklął ich dwoje wraz ze wszystkimi ich potomkami, włączając nas. 

Około 4500 tysiąca lat temu, Bóg zmęczył się ludźmi i utopił wszystkie lądowe zwierzęta, z wyjątkiem 

jednej rodziny i dwóch przedstawicieli wszystkich lądowych zwierząt na ziemi (a co z roślinami?), 

umieszczając ich wszystkich do jednej łodzi, którą zbudowali. Ich potomkowie na nowo zaludnili 

ziemię, jednak ludzkość wciąż była przeklęta. 

Nowy testament w Biblii mówi, że Bóg zesłał swojego jednorodzonego syna (Jezusa), który był 

również Bogiem na ziemi, aby wyszedł do ludzi i wskazał im drogę. Po dokonaniu kilku cudów i 

nauczaniu przez trzy lata, znalazł dwunastu ludzi. Następnie ofiarował się swojemu ojcu, aby wybawić 

nas od przekleństwa, które zostało na nas nałożone przez to co zrobił Adam i Ewa, jednak wciąż 

byliśmy przeklęci. 

Bóg ofiarował się sobie samemu aby usunąć przekleństwo, które na nas nałożył. 

Trzy dni później, Jezus wyszedł z grobu, zjadł posiłek, powiedział do kilku ze swoich wyznawców, że 

idzie do nieba i następnie odszedł. 

Chociaż Biblia mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy, my wciąż z jakiegoś powodu je mamy. Jedyny 

sposób w jaki możemy uniknąć tego przekleństwa (grzechu pierworodnego) jest poprzez wiarę w to, 

że powyższa opowieść jest prawdziwa i poprzez czczenie tego Boga. W przeciwnym razie, spędzimy 

wieczność paląc się w ogniu. 

Metaforyczna: Niektórzy ludzie mówią, że Biblia jest metaforyczną, a nie dosłowną prawdą. Mają 

rację odnośnie jej części, ale nie wiedzą co owe metafory oznaczają. 

Ta książka mówi, że prawda jest w Biblii; mówi tylko, że większa część opowieści opisanej powyżej jest 

nieprawdziwa i nie jest tym o czym jest Biblia. Biblia ukazuje prawdę i ma całkowity sens, kiedy jest 

odpowiednio interpretowana. 
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W przeszłości, prorocy i widzący prawdę starali się powiedzieć ludziom czym jest prawda, ale ludzie 

do których mówili, nie rozumieli ich. To skutkowało stworzeniem religii, które ukrywają prawdę, którą 

miały wyjawiać. To co mówili prorocy zostało niezrozumiane, zniekształcone i zamienione w mity. 

Jezus powiedział, „Mówię wam prawdę, kiedy mówię, że nawet ci, którzy podążają za prorokami 

nie rozumieją ich, ponieważ mówią oni o rzeczach dotyczących Ducha, co nie może być pojęte przez 

fizyczny umysł.” 

Kilka rzeczy, powiedzianych przez proroków przetrwało ich zwolenników i wyjawia prawdę. Problem 

polega na tym, że prawie nikt nie wie czym jest prawda. Ludzie wierzą w mity i nie widzą prawdy, 

którą mity zawierają. 

Teraz możemy wiedzieć to co prorocy naprawdę mówili i jesteśmy to winni prorokom z przeszłości 

oraz nam samym aby skorygować złą interpretację. Po raz pierwszy, możemy wiedzieć co naprawdę 

powiedzieli i jakie było tego znaczenie. 

Ta książka pojawiła się o wiele za późno, ale zawsze była oczekiwana, prawdziwe wyjaśnienie. 

Większość Biblii oraz innych ksiąg religijnych stanowi interpretacje, opinie i stronniczość wielu 

niezainspirowanych ludzi, zamiast być tym co Jezus i inni zainspirowani prorocy dokładnie powiedzieli 

lub co to oznaczało. 

Brutalni władcy Rzymu i skorumpowane rady, które kontrolowali, stworzyli oficjalną Biblię. Została 

stworzona aby służyć ich politycznym celom rozpoczętym w 325 roku z Konstantynie i Radzie w Nicei. 

Została stworzona przez wrogów Chrześcijaństwa, przez ludzi, którzy zabili Jezusa i próbowali 

zniszczyć religię. Biliony ludzi wierzy w księgę stworzoną przez skorumpowanych ludzi. Nie została ona 

stworzona aby oświecić ludzi; stworzono ją aby ich kontrolować. To wtedy Chrześcijaństwo sprzedało 

swoją duszę. Prawda została ukryta. 

Poznaj prawdę: Większość mylnych interpretacji oraz przekręceń tego co prorok powiedział w 

dawnych czasach, miało miejsce wcześniej zanim zostały one spisane. To co powiedzieli było 

przekazywane z ust do ust. W ten sposób historie i powiedzenia zawsze zostaną zmienione, czasem 

całkowicie. Jest to prawda w szczególności w przypadku prymitywnych ludzi z dawnych czasów. 

Wówczas ludzie nie potrafili zrozumieć prawdy, więc to co powiedział prorok było zamieniane w mity, 

kiedy było przekazywane dalej. Nawet kiedy już zostały zapisane, ludzie wciąż mylnie interpretowali i 

przekręcali słowa proroka podczas tłumaczeń z jednego języka na drugi. Większość tego co 

powiedział Jezus nigdy nawet nie zostało zapisane w języku w którym mówił. 

Wcześni tłumacze nie znali prawdy. Aby interpretować to co powiedział prorok trzeba znać prawdę. W 

przeszłości prawie nikt nie mógł znać prawdy. Teraz prawie każdy może. Ludzkość w końcu osiągnęła 

wystarczający postęp aby móc wyraźnie ujrzeć prawdę. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek odkryje prawidłową interpretację tego co mówię, znajdzie wieczne 

życie.” 

Kiedy ludzie dostrzegą to co Jezus naprawdę mówi, będą w stanie zobaczyć również to co inni 

oświeceni filozofowie, prorocy i poeci naprawdę mówią. 
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2+2=4: Nie równa się niczemu innemu. Prawda jest taka, że jest tylko jedna prawda. Wiara w to, że 

2+2=5 lub 6 nie czyni tego prawdą. Istnieje nieskończona ilość złych odpowiedzi, ale tylko jedna 

prawdziwa odpowiedź. 

Prawda jest tym, co pokona test doświadczenia. 

Albert Einstein 

Test rorschacha polega na tym, że psycholodzy pokazują ludziom plamy atramentowe pytając ich co 

widzą. Każdy zobaczy coś innego w zależności od tego co podpowie mu jego wyobraźnia. Prawda jest 

taka, że po prostu jest to kleks; to jedyna prawdziwa odpowiedź. 

Człowiek powinien szukać tego czym jest, a nie tego czym powinien być. 

Albert Einstein 

Gra pozorów: Nie gram w grę pozorów w prawdziwym życiu, ale biliony dorosłych ludzi to robi i 

twierdzi, że jest to prawda. Nie wierzę już w Świętego Mikołaja ani inne mity, legendy i bajki, o 

których znane nam dowody mówią, że są nieprawdziwe. 

Wspólny mianownik: Prawda jest taka, że jedyną rzeczą, która może połączyć wszystkich ludzi to 

rzecz, która jest wspólna nam wszystkim i która nigdy się nie zmieni. Jest tylko jedno niebo dla nas 

wszystkich. Każdy je, oddycha, rodzi się, umiera, itd. Ostateczna prawda to uniwersalna prawda: jest 

taka sama dla wszystkich i wszędzie, zawsze była i zawsze będzie. Musimy ujrzeć pełny obraz życia. 

Gdyby każdy spojrzał na pełny obraz życia, zobaczylibyśmy tę samą rzecz. Ta prosta rzecz 

zjednoczyłaby ludzi i żylibyśmy w raju. 

Różnica między wiedzą i niewiedzą polega na sprawdzeniu. Nie ma nic prostszego. Jeśli prawda 

obchodzi cię w wystarczającym stopniu aby sprawdzić czym jest, poznasz prawdę o życiu. Smutna 

prawda jest taka, że większości ludzi nie obchodzi czym jest prawda i w rezultacie nasz świat ulega 

destrukcji. Jeśli cię obchodzi, teraz jest czas aby to udowodnić. 

Tylko prawda może powstrzymać wojny i uczynić świat rajem jakim może być. 

Rozum: Teraz możemy użyć naszej zdolności rozumowania, dedukcyjnej logiki i ekstrapolacji znanych 

nam dowodów, aby poznać i zrozumieć rzeczy, których dowody nie ujawniają bezpośrednio, tak jak 

życie po śmierci. Osiągnęliśmy wystarczający postęp, aby poznać i zrozumieć podstawową prawdę o 

życiu. To zmieni nas i nasz świat. 

Uczony:  Nie jestem dobrym pisarzem ani uczonym, tak jak pewnie zauważyliście, ale większość 

proroków nie było ani dobrymi pisarzami ani uczonymi. Ta książka nie będzie wystarczająco 

wyrafinowana dla wielu intelektualistów, lecz większość ludzi to nie intelektualiści. Prawda musi być 

wyjaśniona w prosty, niewyrafinowany sposób, w przeciwnym razie ani dzieci ani większość ludzi jej 

nie zrozumie. Prawda jest dla każdego, nie tylko dla intelektualistów. 

Książki powinny być rozróżniane na podstawie potęgi ich tematów. 

Henry David Thoreau 

Jestem dyslektykiem i popełniam błędy gramatyczne, ale treść jest prawidłowa. To powiedziawszy, ta 

książka jest łatwiejsza do przeczytania niż większość książek na ten temat. 
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Jezus powiedział, „Wy uczeni, Faryzeusze, hipokryci! Zamykacie Królestwo Raju przed ludźmi; 

ponieważ sami do niego nie wchodzicie ani nie pozwalacie tym, którzy wchodzą do niego wejść.” 

Uczeni byli to pisarze i intelektualiści w dawnych czasach. Faryzeusze byli liderami religijnymi. Wierzyli 

w dogmat, który uczynił ich umysły zamkniętymi. 

Większość religijnych i filozoficznych uczonych nie jest zainspirowanymi osobami. Oni po prostu 

używają inspiracji innych ludzi i piszą o nich w intelektualny sposób. Tego czego nie rozumieją,  

przekręcają i mylnie interpretują. Wszystkie wielkie słowa, przypisy i perfekcyjna gramatyka sprawiają, 

że wydają się prawdziwymi autorytetami w temacie. Wprost przeciwnie dzieje się w przypadku 

prawdy religijnej. Uczeni nie wiedzą o czym przez cały czas mówią, dlatego też byli i wciąż są siłą 

przeciwko prawdzie. 

Większość religijnych liderów ma dobre intencje. Oni walczą przeciwko jakiejkolwiek zmianie w status 

quo, ale robiąc to, popełniają złe interpretacje. 

Uczeni opierają się na umyśle. Prorocy i inni zainspirowani ludzie mają do czynienia z czymś poza 

umysłem, co oznacza, że widzą życie w zupełnie inny sposób. Uczeni nie są złymi ludźmi, ale nie widzą 

świata, takim jak widzi go prorok. 

Jezus powiedział, „Pokaż mi kamień, który budowniczy odrzucili. Ten kamień to kamień bazowy.” 

Innymi słowy, odrzucona czy niewidzialna prawda jest faktyczną prawdą. 

Wzniosłe dusze są zawsze atakowane przez przeciętne umysły. 

Albert Einstein 

Wszystkie wielkie prawdy zaczynają się jako bluźnierstwa. George Bernard Shaw 

Każdy kto mówi cokolwiek innego niż akceptowane mity religijne określany jest jako bluźnierca. Jezus 

był bluźniercą w swoim czasie i poddany egzekucji za bycie nim. 

Cała prawda przechodzi przez trzy etapy. Najpierw jest wyśmiewana. Następnie jest agresywnie 

atakowana. Następnie jest akceptowana jako ewidentna. 

Arthur Schopenhauer 

Powtarzanie: Zauważysz, że wiele rzeczy powtarzanych jest w tej książce. Jeśli coś jest powtarzane, 

wywołuje większe wrażenie i zmienia bardziej twój mózg, zmienia bardziej twoje wewnętrzne 

środowisko. Dlatego też, im więcej powtórzeń, tym lepiej. Z tego powodu powtarzam wiele rzeczy i 

mówię tę samą rzecz na wiele różnych sposobów. 

Ponieważ pojedynczy krok nie utoruje ścieżki na ziemi, tak samo pojedyncza myśl nie utoruje drogi w 

umyśle. Aby utorować głęboką, fizyczną drogę, musimy długo chodzić. Aby utorować głęboką 

umysłową drogę, musimy wciąż myśleć ten rodzaj myśli, którym chcemy zdominować nasze życie. 

Henry David Thoreau 

Daję ją tobie w ten sam sposób w jaki ja ją otrzymałem. Ostateczna prawda jest jak szyfr do zamka; 

musi być w określonym porządku i potrzebujesz wszystkich części aby otworzyć bramę do 

prawdziwego życia. 
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Prawda jest taka na jaką wygląda; problem polega na tym, że ludzie nie widzą wyraźnie. 

Jezus powiedział, „Nadchodzi godzina, kiedy nie będę mówił do was w ciemnych słowach, ale 

powiem wam jasno o Bogu.” 

Jezus powiedział, „Ten kto pije z moich ust stanie się taki jak ja, a ja stanę się nim i ukryte rzeczy 

zostaną jemu wyjawione.” 

Ukryte rzeczy:  Prawidłowe interpretacje oraz ukryte rzeczy są następujące: 

Jezus powiedział, „Przyszedłem, abyście mogli mieć życie i mieli je obficie.” 

Obfite życie: Masz możliwość lekkiego jego skosztowania, kiedy zobaczysz piękny wodospad, zachód 

słońca, uda ci się strzelić gola w golfie, jedziesz kolejką górską, podczas pierwszego pocałunku itd. 

Szczytowe momenty twojego życia sprawiają, że czujesz się dobrze, ponieważ otrzymujesz większy 

procent z każdego momentu, który życie w rzeczywistości zawiera. 

Obfite życie=prawdziwe życie. 

Prawdziwa religia to prawdziwe życie. Albert Einstein. 

Ludzie w przeszłości nie wiedzieli co Jezus miał na myśli mówiąc „obfite życie”, więc odwrócili jego 

dosłowne znaczenie, interpretując je jako „życie w obfitości”. Wielu kaznodziejów używa tego aby 

usprawiedliwić wzbogacanie się i posiadanie obfitości rzeczy. Zła interpretacja prowadzi ludzi w złym 

kierunku. 

Twój umysł to strażnik życia. Czasami wpuszcza trochę prawdziwego życia, ale zazwyczaj nie wpuszcza. 

Możesz ujrzeć prawdę, tylko kiedy wpuści całe życie. 

 

 

Obrazek 1 ukazuje jak ludzkość obecnie postrzega życie. Obrazek 2 ukazuje całe życie. 

Strzałki ukazują życie przychodzące do ciebie ze wszystkich stron. Linia na około przedstawia w jaki 

sposób twój umysł blokuje większość życia przychodzącego do ciebie. Bez umysłu blokującego życie, 

otrzymujesz całe życie, obfite życie, prawdziwe życie i odzwierciedlasz je z powrotem na zewnątrz. 

Aureole: Dlatego też święci i prorocy na obrazach ukazywani są z aureolą. Ilustruje ona ich światło; 

oni wręcz promienieją życiem, tak jak przedstawia to rysunek nr 2. 
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Ujrzenie wodospadu Niagara czy Wielkiego Kanionu po raz pierwszy w życiu stanowi szczytowy 

moment dla większości ludzi. Dlaczego czyni cię to tak pełnym życia? Nic tak naprawdę się z tobą nie 

dzieje. Dlaczego nie jest już tak przyjemnie, kiedy widzisz go po raz drugi? Powodem tego jest to, ze 

twój umysł otwiera się, kiedy widzisz coś nowego lub wyjątkowego. 

To nie to na co patrzysz się liczy; tylko to co widzisz. Thoreau 

Prawda jest taka, że każdy moment życia jest wyjątkowy i możesz być całkowicie otwarty na życie 

przez większość czasu. Musisz ujrzeć prawdę, aby ujrzeć prawdziwe życie. To jest prawda… 

 

 

Część 3 

Ostateczna Prawda 

Biblia mówi: „Darem Boga jest życie wieczne.” 

Nieśmiertelność: „Niemożliwe jest bycie świadomym, że nie jest się świadomym”. 

Czytasz tę książkę, więc jesteś świadomy (żywy). To oznacza, że zawsze byłeś świadomy i zawsze 

będziesz, ponieważ niemożliwe jest, abyś był świadomy bycia nieżywym (nieświadomym). Nie możesz 

być świadomym bycia nieświadomym, ponieważ wszystko zatrzymałoby się dla ciebie. Mogłoby minąć 

bilion lat, a ty byś tego nie wiedział. Nie możesz być świadomy żadnych przerw w życiu; ono jest 

nieprzerwane i nigdy nie kończy się z twojego punktu widzenia. 

Jesteś nieśmiertelny, gdyż niemożliwe jest abyś nie był. 

Żadnego poznania nie ma w wyniku przerwy w czasie, po tym jak osoba staje się nieświadoma po 

śmierci. 

(Eccl.9:5;PS.146:4) 

Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś innego niż życie? Nie, ponieważ nie możesz doświadczyć niczego 

innego; cokolwiek doświadczysz jest to życie. Energia nie może być stworzona ani zniszczona i 

świadomość nie może być stworzona ani zniszczona z tego samego powodu. Zmienia formę. Nie 

możesz uczynić nic z czegoś. Jeśli jesteś świadomy życia teraz, jesteś czymś. Twoje ciało jest tylko 

tymczasowym śmiertelnym zbiornikiem na twoją nieśmiertelną świadomość. 

Dedukcyjna logika powyżej wyjawia, że nie jesteśmy naszymi ciałami. Wiemy, że nasze ciała umierają i 

wiemy, że świadomość nie, dlatego też nasza świadomość (to czym jesteśmy) nie może być naszymi 

ciałami. Biblia nazywa to naszym duchem lub duszą. 

Umrzesz fizycznie, ale urodzisz się na nowo; rodzenie się wydarza, w innym wypadku nie byłoby cię 

tutaj teraz. Urodziłeś się w tym życiu. Wiemy, że to się dzieje na pewno dla każdego żyjącego 

stworzenia. Nie ma dowodu aby coś innego się wydarzało. 

Dlaczego mielibyśmy myśleć, że coś innego się zdarza albo nawet może się zdarzyć? Ludzie grają w grę 

pozorów. Mamy do czynienia z czasem i przestrzenią, która nigdy się nie kończy. Jeśli urodziliśmy się 
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raz, zdarzy się to ponownie; rzeczy powtarzają się w naturze. Jedyne pytanie jest gdzie, kiedy i jako co 

się urodzisz i to również możemy teraz wiedzieć. 

Świadomość: Ludzie starają się zrozumieć wszechświat niezależnie od świadomości (życia), a jest to 

najważniejszy czynnik w równaniu. 

Fizyka jest martwa od czasów Einsteina. Nawet gdyby ludzie, którzy są związani z nauką o fizyce mogli 

zrozumieć wszechświat niezależnie od życia, nie miałoby to znaczenia, ponieważ nie zmieni to 

ludzkości w fundamentalny sposób, a jest to jedyna rzecz, która wszystko zmieni. 

Ludzie wydają biliony dolarów na teoretyczną fizykę, a to nic nie zmieni w fundamentalny sposób dla 

ludzkości. Pokładają wielkie nadzieje w wielodolarowym akceleratorze cząstek. Możliwe, że czegoś się 

dowiedzą, ale to nie zmieni ludzkości. Życie musi być w równaniu aby poznać ostateczną prawdę. 

Wszechświat i jego związek ze świadomym życiem może być zrozumiany teraz. Jest to ostateczna 

prawda, prawda która dokona transformacji ludzkości i świata. 

Zwierzęta są świadome/żywe bez racjonalnego, myślącego umysłu. 

Wielu ludzi myśli, że istoty ludzkie są jedynym zwierzęciem, które jest świadome. A czy pies czy kot są 

świadome? Gdzie wyznaczasz granicę? Czy ptak jest świadomy? Prawda jest taka, że całe zwierzęce 

życie jest świadome i żywe tak jak my. Jedyną rzeczą, która nas istoty ludzkie odróżnia od innych 

zwierząt jest posiadanie umysłu, który potrafi myśleć i rozumować na wystarczająco wysokim 

poziomie, aby poznać prawdę o życiu. Ci którzy ją poznają, wznoszą się ponad zwierzęcy poziom. 

Inteligentny projekt oraz ewolucja łącznie miały miejsce. 

Nasza prawdziwa historia: Twarde dowody mówią, że my istoty ludzkie (Homo Sapiens) 

ewoluowaliśmy od innych zwierząt. Jest bardzo mała fizyczna różnica pomiędzy nami a innymi 

zwierzętami. Mamy wspólne krew, kości, serca, umysł, skórę i DNA. Zachowywaliśmy się jak one do 

bardzo niedawna, a część ludzi wciąż tak się zachowuje. 

Poza dowodami, które wykopywaliśmy na całym świecie, nasze nowe zrozumienie kodu genetycznego 

pozwala nam ujrzeć skąd wywodzi się każde zwierzęce życie i gdzie obecnie znajduje się na drabinie 

ewolucyjnej. Obecnie nie ma brakującego linku. 

Korona stworzenia: Ewolucja nie jest już tylko teorią; okazała się prawdziwa wbrew wszelkim 

wątpliwościom. Problem polega na tym, że nawet ludzie, którzy wierzą, że ewolucja jest prawdziwa, 

wyłączają siebie z tego procesu. W jakiś sposób ominęli wszystkie niższe formy zwierzęcego życia i po 

prostu rozpoczęli jako „korona stworzenia” na szczycie drabiny ewolucyjnej. Dowody wskazują na to, 

że ewoluowaliśmy tak jak ewoluowało życie. 

Innymi słowy, ty byłeś mikrobem, owadem, rybą, dinozaurem, małpą… Musiałeś być niższymi 

zwierzętami aby być człowiekiem teraz, tak jak musiałeś być dzieckiem aby być dorosłym teraz. 

Ktoś musiał być wszystkimi innymi rodzajami zwierząt. Świadomość (duch) jest w innych 

zwierzętach. Inne zwierzęta są żywe, tak jak ty, i wiesz to. 

Teoria „żyje się tylko raz”: Wielu ludzi mówi, że nie wierzy w reinkarnację; wierzy, że kiedy umierasz, 

jesteś martwy. A co z rybami, małżami, końmi, niedźwiedziami, muchami? Ludzie, którzy mówią, że 
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żyje się tylko raz, twierdzą, że niektóre dusze otrzymują tylko jedno życie jako robak i to wszystko na 

całą wieczność. Inni wierzą, że jesteś sądzony przez boga po śmierci. Czy robak jest sądzony? 

Czas ujrzeć i zaakceptować prawdę, popartą dowodami. 

Nie ma sensu zaprzeczać prawdzie; ona i tak nie odejdzie. Prawda to prawda. Kiedy istnieją 

druzgocące dowody na to, że coś zdarzyło się albo nie zdarzyło, jest to prawda wbrew wszelkim 

wątpliwościom dla szczerych i racjonalnych ludzi. 

Prawda nie będzie miała żadnych bogów przed sobą. 

Friedrich Nietzsche 

Gdyby nasze sądy ignorowały dowody, tak jak robią to religie, wciąż żylibyśmy  w dżungli. Gdyby  

lekarze i szpitale również to robiły, nie chodzilibyśmy do szpitala. 

Dowód=prawda. Religie mówią, że prawda jest drogą, ale ignorują ją. 

Skazujemy ludzi za przestępstwa, skazujemy na więzienie dożywotnie i nawet dokonujemy egzekucji 

na podstawie dowodów. Potwierdzamy, że dowody wyjawiają prawdę w każdej dziedzinie życia poza 

religią. Apokalipsa to zmieni. 

To prawda sprawia, że medycyna i prawo działają. Aby religie również działały, tak jak obiecują, 

muszą również opierać się na prawdzie. Z tego powodu Jezus używa słowa „prawda” częściej niż 

jakiegokolwiek innego słowa. 

Jezus powiedział, „Przyszedłem na ten świat aby świadczyć o prawdzie. Każdy kto jest prawdziwy, 

usłyszy mój głos.” Jan 18:37 

Biblia mówi, że religia musi być osadzona na skale. Jest to metafora oznaczająca, że religie muszą 

opierać się na prawdzie, ponieważ jest ona tak trwała jak skała. 

Dlaczego ktoś inny miałby być całym pozostałym zwierzęcym życiem, a nie my? Dlaczego mielibyśmy 

pojawić się na ziemi nagle teraz na szczycie, kiedy życie jest dobre? Naprawdę myślisz, że ktoś inny 

musiał żyć przez wszystkie ciężkie czasy w przeszłości, tak aby na końcu pojawili się my teraz i zbierali 

owoce? Czy to ma sens? 

Arogancja: Jeśli wierzysz, że to co mówi Biblia jest prawdą, nie możesz wierzyć, że po prostu się 

pojawiliśmy. Biblia mówi, że Bóg jest sprawiedliwy, więc albo przeszłość nie miała miejsca albo nie 

ewoluowaliśmy. Biblia mówi również aby nie być aroganckim, że duma kroczy przed upadkiem, a 

wiara w to, że jesteśmy odłączeni od reszty stworzenia jest czystą arogancją. 

Czas ujrzeć i zaakceptować prawdę, którą wspierają dowody. 

Przeszliśmy bardzo, bardzo długą drogę i pozostało niewiele do przejścia. Następny i ostatni krok w 

naszej ewolucji to nauczenie się prawdy i zaakceptowanie prawdy o życiu, a to obejmuje uznanie 

naszej prawdziwej przeszłości.  Jezus powiedział, „Prawda cię uwolni”. 

Ostateczna prawda uwolni nas od zwierzęcego świata z którego ewoluowaliśmy. 

„Dla każdej akcji jest równa i przeciwna reakcja.” F AB=F BA 
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Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co trzecie prawo ruchu Isaaca Newtona w rzeczywistości 

oznacza. 

Wszystko jest równoważone:  Wszystko fizyczne (materia/energia) krąży w tę i z powrotem w 

równoważących się kręgach, cyklach i odpowiedniku. Narodziny-śmierć, stary-młody, duży-mały, silny-

słaby, początek-koniec, góra-dół, bogaty-biedny, początek-koniec, szybki-powolny, gorący-zimny, ból-

przyjemność, wygrana-strata, dzień-noc, pełny-pusty, wysoki-niski, wewnątrz-na zewnątrz, sukces-

porażka, połączony-podzielony, dawać-otrzymywać, stworzenie-destrukcja, włączony-wyłączony, 

pozytywny-negatywny, itd. 

Pozytywne i negatywne siły poruszające się w równowadze stanowią fizyczny wszechświat. 

Wszystko fizyczne (materia/energia) porusza się w tę i z powrotem w zrównoważonych kręgach, 

cyklach i odpowiedniku. Nawet światło oraz inne formy energii, które wydają się poruszać prosto, 

krążą w górę i w dół w zrównoważonych falach. 

Fizyczny wszechświat aby istnieć, musi poruszać się w perfekcyjnej równowadze. 

Szczęście: Szczęście i pech są równowagą w akcji i sposobem w jakim równowaga najbardziej  wpływa 

na nasze życie. Szczęście objawia się na wielu poziomach. Jest codzienne szczęście, począwszy od 

małych rzeczy, takich jak znalezienie dobrego miejsca do parkowania albo złego, po duże rzeczy, takie 

jak wygrana na loterii albo odkrycie, że ma się raka. I jest długoterminowe szczęście. Masz szczęście, 

kiedy urodziłeś się z dobrym wyglądem, pieniędzmi, zdrowiem, talentem i inteligencją. Masz pecha, 

jeżeli urodziłeś się nieatrakcyjny, biedny, chory i bez talentu ani inteligencji. Większość ludzi znajduje 

się pomiędzy skrajnościami, ale to nie ma znaczenia, ponieważ jesteśmy nieśmiertelni i wszystko się 

zrównoważy. Szczęście będzie krążyło w tę i z potem; każdy otrzyma równą ilość szczęścia oraz pecha. 

To co krąży, wraca. Każdy będzie miał swoją kolej. 

Wieczny mikser: Równowaga jest rezultatem wszystkiego co porusza się chaotycznie. Na przykład: 

Jeśli weźmiesz słój wypełniony czarnymi i białymi ziarnami albo piaskiem i nim potrząśniesz, stanie się 

on szary i wymiesza się doskonale, i nieważne jak długo będziesz nim trząść, czarne i białe ziarna 

piasku zawsze będą równo wymieszane. Czas i chaotyczny ruch zawsze będą tworzyły równowagę 

wszystkich fizycznych rzeczy. Jest to pewne jak noc i dzień i dlatego mamy noc i dzień. 

Jeśli podrzucisz monetę tysiąc razy, wyjdzie reszka około połowy razy, a orzeł, drugą połowę. Rezultaty 

chaotycznych wydarzeń są do przewidzenia; dlatego też Las Vegas zawsze zarabia na hazardzie, rok po 

roku. Możesz zobaczyć prawdę, jeśli spojrzysz na pełny obraz. Zobaczysz, że chaotyczne wydarzenia są 

do przewidzenia, ponieważ równoważą się. Jest to fundamentalna prawda o życiu, którą każdy zna, 

ale ignoruje. 

Dlatego też 4 lipca, około 162 ludzi zostanie zabitych w wypadkach samochodowych i każdego 4  

mniej więcej taka sama ilość zostanie zabita. Przeciętnie dwanaście wypadków samochodowych 

wydarza się co minutę; w USA co roku około sześćset nastolatków ginie w wypadkach 

samochodowych. Co roku około 4 milionów osób jest pogryzionych przez psy. 

Dlaczego ta liczba co roku jest prawie taka sama? 
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Wszystko jest określone, zarówno początek jak i koniec przez siły nad którymi nie mamy kontroli. Jest 

określone dla owadów jak i gwiazd. Ludzie, warzywa czy pył kosmiczny, wszyscy tańczymy w rytm 

tajemniczej melodii, rozchodzącej się z daleka. Albert Einstein. 

Przeznaczenie: Nie mieć kontroli nie oznacza, że nasza przyszłości jest przesądzona. Nikt nie zna 

przyszłości, przyszłość nie może być znana. Wszystko może się zdarzyć. Jedyną rzeczą jakiej możemy 

być pewni, jest to, że będzie ona zrównoważona. 

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie najlepsze rzeczy ci się przydarzą; a zła taka, że tak samo 

wszystkie najgorsze rzeczy, jeśli nie nauczysz się prawdy. 

Śmierć jest wielkim wyrównaniem: Jeśli urodziłeś się z zaletami, możesz mieć więcej dobrych rzeczy 

niż złych w swoim życiu, ale kiedy umrzesz, urodzisz się z wadami i będziesz miał więcej złych 

momentów niż dobrych i vice versa. Na dłuższą metę, nikt nie ma lepiej ani gorzej niż inni, ponieważ 

życie w ostateczności zawsze się zrównoważy. Jest to natura wszechświata, którego jesteśmy częścią, 

wszechświat, który widzimy. Religijne książki mówią, że życie jest sprawiedliwe i jest to prawda. 

Ewolucjoniści nie zauważają inteligencji stojącej za ewolucją, duchowego wpływu. 

Wschodnie religie: Myślisz, że mówię coś co brzmi jak Buddyzm czy Hinduizm. Części prawdy  

znajdują się we wszystkich religiach, łącznie z Buddyzmem oraz innymi wschodnimi religiami, ale one 

również zostały zniekształcone, mylnie zinterpretowane i nie zrozumiane, tak jak Biblia. Wschodnie 

religie i filozofie nie działają lepiej niż religie i filozofie z zachodu w kwestii ujawnienia prawdy. Prawda 

zawarta w nich także była dla ludzkości niewidzialna, ale będzie widzialna teraz przez tych, którzy są 

gotowi ją zobaczyć. 

Ponieważ Bóg obdarza swoim światłem zarówno zło jak i dobro i zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych. Mateusz 5:45 

Konsekwencje: Ludzie mogą myśleć, że skoro wszystko jest zrównoważone, w takim razie nie ma 

znaczenia co robisz. I jest to prawda, jeśli chcesz wciąż żyć w dzikiej, zwierzęcej rzeczywistości. Jeśli 

chcesz ewoluować ponad zwierzęcy świat, tam gdzie nie ma strachu, bólu ani śmierci, musisz nauczyć 

się i szerzyć prawdę o życiu. Musisz żyć jako istota duchowa. Jeśli żyjesz jak zwierzę, wciąż nim 

będziesz. 

Prawda nie będzie miała żadnych bogów przed sobą. Wiara w prawdę zaczyna się od zwątpienia we 

wszystkie prawdy, w które wierzyło się do tej pory. 

Friedrich Nietzsche 

Wielu Chrześcijan tak bardzo chce wierzyć, że będzie ignorować naukowe dowody, rozum, zdrowy 

rozsadek i swój własny lepszy osąd. Religie zniekształciły znaczenie słowa „prawda”.  Poniżej definicja 

słownika Webster mówi co oznacza to słowo: 

Prawda: być w zgodzie z faktem lub rzeczywistością. 

Wiele rzeczy, w które religijni ludzie twierdzą, że wierzą nie jest w zgodzie z faktem ani 

rzeczywistością. Są to mity, przesądy, tradycja, nadzieja, nie prawda. Twierdzić, że jest to prawda 

byłoby kłamstwem. Łamią jedno z dziesięciu przykazań, będąc nieszczerymi hipokrytami. Są 

kłamcami, wykonującymi pracę Szatana. To musi się zmienić. Prawda czy fałsz? 
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Myślą, że wykonują wolę Boga, ale w rzeczywistości, wykonują wolę wroga Boga, Szatana, 

określonego w Biblii jako wielkiego kłamcę, króla wszystkich kłamstw. 

Kłamca jest zdefiniowany w Biblii jako Diabeł, Szatan. 

Jezus powiedział, że przybył aby odsłonić prawdę. Dlatego tez aby być prawdziwym Chrześcijaninem 

(zwolennikiem Chrystusa), musisz znać i mówić prawdę. 

Nie tylko religia wykonuje wolę Szatana; również pogoń za pieniędzmi, władzą i sławą, które zawsze 

kończą się śmiercią. Ludzie opuszczają ten świat tylko ze swoim zwierzęcym umysłem z którym przyszli 

na ten świat, ale nie mogą tego zobaczyć do ostatnich minut swojego życia. Szczerze, co wszyscy 

królowie, dyktatorzy oraz bogaci i znani ludzie, którzy żyli w przeszłości mają teraz? Czy widzisz 

faktyczną prawdę? 

Gdyby ekstremalny ból i śmierć nie były prawdziwe, prawdziwa prawda nie miałaby znaczenia, ale 

są prawdziwe i nie mogą być pokonane bez prawdy. 

Umrzesz! Być może dzisiaj. Ta książka przygotowuje cię na to. 

Prawda jest absolutnie konieczna: Większe religie świata były z ludzkością przez długi czas. Nie 

zmieniły ludzkości ani świata, tak jak miały to zrobić i obiecywały zrobić. Ludzie muszą ujrzeć w nich 

niewidzialną prawdę, tak aby mogły dokonać tego co miały dokonać. Nie ma innej drogi. 

Jezus powiedział, „Ludzie czczą mnie swoimi ustami, ale ich serca są dalekie ode mnie. Czczą mnie 

na darmo, nauczając przykazań i zasad ludzkich”. 

Wyznawcy wschodnich religii robią to samo co robią wyznawcy zachodnich religii. Wierzą w mity, 

rytuały i tradycje, a są ślepi na prawdę, która jest w nich. Część ostatecznej prawy znajduje się w nich 

wszystkich. 

Chrześcijaństwo: Ta książka skupia się w większości na niewidzialnej prawdzie w zachodnich religiach, 

głównie Chrześcijaństwie, jednak jeśli jesteś w stanie ujrzeć prawdę w Chrześcijaństwie, będziesz w 

stanie zobaczyć ją we wszystkich religiach i wszędzie indziej w życiu. Prawda znajduje się w rdzeniu 

wszystkich mitów i legend, głównie w przypadku religii 
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Tylko zachód ma wystarczającą moc: Ameryka i większa część zachodniego świata jest Chrześcijańska, 

prawda musi być ujrzana najpierw w Chrześcijaństwie zanim świat będzie mógł się zmienić. 

Tak jak widzisz na grafice na poprzedniej stronie, większość świata wierzy w religie, i Chrześcijaństwo 

jest największą z nich. Chrześcijaństwo, należąc do zachodniego świata, posiada najwięcej bogactwa 

materialnego i mocy. Dlatego też ta książka skupia się na Chrześcijaństwie. Prawda musi być ujrzana w 

Chrześcijaństwie, w innym przypadku nie ma nadziei dla ludzkiej rasy. 

Oczywiste jest to, co jest nigdy nie widziane, aż ktoś wyrazi to jasno. Khalil Gibran 

Jezus powiedział, „To co jest ukryte przed mądrym i wykształconym zostało wyjawione temu z 

otwartym umysłem.” 

Wielu wykształconych ludzi nie ma otwartych umysłów, i dlatego też nie mogą zobaczyć prawdy tak 

łatwo jak ci mniej wykształceni.” 

Jedyna rzecz, która przeszkadza w moim uczeniu się to edukacja. 

Albert Einstein 

Prawda o życiu jest właściwie bardzo prosta; jest tylko trudna do zobaczenia po raz pierwszy. 

Kiedy rozwiązanie jest łatwe, Bóg odpowiada. 

Albert Einstein 

Życie: Wszystko to sprowadza się do tego jak czujesz się od momentu do momentu, jak często czujesz 

się dobrze, a jak często źle i będzie to zrównoważone jak wszystko inne fizyczne. Twoja nieskończona 

przeszłość była zrównoważona i twoja nieskończona przyszłość również taka będzie, chyba że zmienisz 

się z istoty fizycznej w istotę duchową. Aby zamienić się w istotę duchową, musisz jedynie znać 
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prawdę. Ona zmienia twój punkt widzenia i twoją perspektywę na życie, tak abyś mógł rozpocząć 

życie twojego życia jako istota duchowa. 

Wiedzieć aby to zrobić: Nasze życie nie musi być pięćdziesiąt na pięćdziesiąt tak jak świat fizyczny, 

ponieważ nasze ja duchowe, nasze nieśmiertelne ja nie jest fizyczne i nie potrzebuje być 

równoważone aby istnieć. Nasze fizyczne środowisko nie może fundamentalnie się zmienić, ale my 

możemy. Musisz tylko to wiedzieć aby tego dokonać. 

Nic nie zrobi prawdziwej różnicy w twoim życiu z wyjątkiem odseparowania się od równoważącego się 

fizycznego świata. To może i zmieni wszystko. Odseparowujesz się od równowagi fizycznego świata 

poprzez widzenie prawdy. 

Chcemy tylko pozytywne bez negatywnego. To jest takie oczywiste; nie ma innego prawdziwego 

celu, który zrobiłby jakąkolwiek różnicę. 

Prawda ukazuje, że nie potrzebujesz doświadczać złego aby mieć dobre. Zło wciąż będzie zdarzało się, 

ale ty będziesz postrzegał je inaczej. Duch jest jedyną rzeczą we wszechświecie, która nie potrzebuje 

się równoważyć. Wiedza o równowadze zmienia cię. Prowadzi do twojej transformacji w istotę 

duchową. 

Konsekwencje: Posiadanie wiedzy o równowadze nie usuwa wszystkich konsekwencji zachowania. 

Wręcz przeciwnie; jesteś odpowiedzialny. 

Jezus powiedział, „Kiedy uczynisz z dwojga jedno, wtedy będziesz nazwany synem człowieczym.” 

Dobre/złe: Jednym ze sposobów aby uczynić z dwojga jedno jest następujący: przyjmujesz dwie 

strony życia, dobrą i złą stronę i widzisz je jako całość. Robisz to poprzez zrozumienie co oznacza siła 

równoważąca. Oznacza ona, że wszystkie złe czasy miną i będą zrekompensowane prze równą ilość  

dobrych czasów. Oznacza ona również, że  wszystkie dobre czasy miną i zapłaci się za nie równą ilością 

złych czasów. 

Kiedy znasz prawdę, będziesz bardziej cieszyć się dobrymi czasami i wciąż unikać złych czasów, kiedy 

będziesz mógł, ale kiedy nie będziesz mógł, wiedza o równowadze pomoże ci przejść przez złe czasy. 

To dlatego, że wiesz, że im jest gorzej, tym będzie lepiej, co czyni złe czasy prawie przyjemnymi. Co 

ważniejsze, skupia twoją perspektywę na życie. Widzisz obie strony życia, całe życie. 

Całe życie= Święte życie. 

Wiedza o równowadze wymazuje twoje powody aby czuć się zdenerwowanym, smutnym, 

nienawidzącym, zaniepokojonym, zazdrosnym czy rozczarowanym. Zabiera wszystkie negatywne 

emocje i uczucia. 

Umysł zaczyna znikać, a prawdziwe życie pojawiać się. 

W miarę jak umysł staje się mniejszy, życie staje się większe. W miarę jak umysł kurczy się, życie się 

rozprzestrzenia. Kiedy umysł zniknie całkowicie, twoja percepcja staje się wyraźna. W rezultacie, 

będziesz myślał tylko wtedy kiedy będziesz musiał, co nie jest bardzo często. Zaczniesz żyć w 

teraźniejszości, w wiecznym TERAZ. 
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Bóg jest metaforą tego co przekracza wszystkie poziomy intelektualnej myśli. Jest to tak proste. 

Joseph Campbell. 

Im więcej żyjesz w teraźniejszości, tym bogatsze staje się życie. Czas zwolni. Ujrzysz magię i cuda życia, 

które widziałeś jako dziecko i doświadczysz je bez ignorancji ani wszystkich negatywnych emocji 

związanych z dzieciństwem. 

Jezus powiedział, że musisz widzieć świat jak dziecko aby wejść do raju. 

Czas dziecka: Czas jest podporządkowany percepcji, i z tego powodu płynie wolniej dla dzieci. Czy 

pamiętasz jak długo kiedyś trwało lato? Lato rzeczywiście trwa dłużej z perspektywy dziecka. Im 

bardziej świadomy jesteś, tym wolniej czas mija, ponieważ każdy moment zawiera więcej życia. Im 

stajesz się starszy, tym silniejszy staje się twój umysł i tym mniej życia otrzymujesz i tym szybciej mija 

czas z twojej perspektywy i doświadczenia. Dziecko otrzymuje więcej życia, ponieważ jego umysł nie 

zdominował jeszcze całkowicie jego życia. Świat który widziałeś jako dziecko wciąż tutaj jest; ty po 

prostu już go nie widzisz. Świat się nie zmienił; ty się zmieniłeś. Stałeś się mniej świadomy. Dzieciaki 

wciąż go widzą. Jest on ukazany niemowlakom. 

Żyjesz więcej od urodzenia do wieku dziesięciu lat niż od dziesięciu do stu. 

Kiedy znasz prawdę, stajesz się ponownie bardziej świadomy i zaczynasz widzieć świat tak jakim go 

widziałeś jako dziecko. Wkrótce będziesz w stanie widzieć życie lepiej niż widzi je dziecko czy 

jakiekolwiek zwierzę kiedykolwiek je widziało. Będziesz widział prawdziwy świat, zaczarowany świat. 

Biblia mówi, „Dziecko wskaże drogę”. Wszystkie dzieci wskazują drogę. 

Słynne powiedzenie Decartesa, „ Myślę, dlatego jestem”, jest nieprawidłowe. Przeciwne jest prawdą. 

Jesteś bardziej świadomy, bardziej świadomy życia, bardziej żywy i bardziej swoim prawdziwym ja, 

kiedy nie myślisz. Kiedy myślisz, jesteś swoim umysłem. Kiedy nie myślisz, jesteś swoim ja duchowym, 

swoim ja nieśmiertelnym, swoim rzeczywistym ja, swoim prawdziwym ja. 

Większość ludzi nie jest świadoma faktu, że ma dwa różne ja. Masz umysł i duszę, i chociaż wydają się 

być jednym, są oddzielne. Sposobem aby zdać sobie sprawę z tego, że jest to prawda, jest 

zrozumienie, że coś musi słuchać myśli kreowanych przez twój umysł. 

Czym jest to, co słyszy twoje myśli? 

Twoje dwa ja: Jest część ciebie, która myśli i część, która słyszy myśli. Myśląca część to twój umysł, 

część, która słyszy twoje myśli, to twoje ja duchowe. Właściwie nie słyszysz swoich myślisz przez swoje 

uszy, ponieważ twój umysł jest już w środku twojej głowy. Chodzi o to, że twoje ja duchowe otrzymuje 

rzeczy, które tworzy umysł w podobny sposób do słyszenia ich. 

Sprawdź to: Po prostu spytaj siebie, czym jest to co słyszy myśli, które myślisz teraz? To twoje ja 

duchowe, ta sama rzecz, która odbiera całe życie. Czym jest to co słyszy twój głos kiedy mówisz? 

Czym jest to co odbiera całe życie? Twoje ja duchowe reprezentowane jest przez wewnętrzny krąg na 

rysunkach na stronie dziewiątej. Aby poznać swoje prawdziwe ja, twoje ja nieśmiertelne, duchowe ja, 

zwierzęcy umysł musi być pokonany. 

Musisz poznać prawdziwe życie, żeby poznać swoje ja duchowe. 
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Tak jak ukazane jest na rysunku, ludzkość obecnie żyje jako ja umysłowe i w rezultacie, nie zna ja 

duchowego. „Poznaj siebie”, jak powiedział Sokrates. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek zna siebie jest wyższy niż świat.” 

Perspektywa i percepcja: Ten sam świat postrzegany jest inaczej przez żabę i kota, kota i psa, psa i 

człowieka, dziecko i dorosłego, kobietę  i mężczyznę. Widzisz coś całkowicie innego niż to co widział 

Jezus. 

Nie widzimy rzeczy takimi jakimi są; widzimy rzeczy takimi jakimi my jesteśmy. 

Ludzie widzą i doświadczają życia poprzez swój własny umysł i zmysły, z ich własnej wyjątkowej 

perspektywy i poziomu świadomości. Jezus widział świat w inny sposób niż większość ludzi postrzega 

go teraz, ponieważ widział prawdziwe życie, boskie życie. 

Umysł nie może tworzyć życia; może tylko manipulować tym co już istnieje. 

Fizyczny świat nigdy się nie zmieni; nie może się zmienić i wciąż istnieć, ale sposób w jaki go 

postrzegasz może. To jest sekret bycia spełnionym i szczęśliwym przez cały czas. Postrzeganie i 

perspektywa determinują jak jasno i prawdziwie widzisz świat i jak satysfakcjonujące  i 

niesatysfakcjonujące jest życie dla ciebie. Prawda umożliwia widzenie życia jasno. 

Nie liczy się to na co patrzysz; tylko to co widzisz. 

Henry David Thoreau 

Wszystkie zwierzęta inne niż człowiek żyją w teraźniejszości i są bardziej spełnione, ponieważ mają 

mniej umysłu blokującego życie, ale są zablokowane przez perspektywę i percepcję, z którymi się 

urodziły. Możemy ogromnie polepszyć naszą poprzez nauczenie się prawdy. 

Nie możesz kontrolować życia, ale możesz zmienić sposób w jaki widzisz życie. 

Wszystkie problemy, które mamy spowodowane są przez ludzi, którzy nie znają prawdy. 

Nieszczęśliwy: Ludzie rozglądają się dookoła i myślą; dlaczego jest tylu nieszczęśliwych ludzi? 

Dokonaliśmy tak dalekiego postępu, a ludzie wciąż są nieszczęśliwi. Dlaczego ten świat nie jest 

wspaniałym miejscem, którym mógłby być? Zmiana świata nie zmienia nas. 

Nieważne jak daleki postęp materialny osiągnęliśmy; nie zmieni on niczego. Jedynie nauczenie się i 

widzenie prawdy zmieni nas, i w efekcie też i wszystko. 

Prawda zmienia osobę śmiertelną w boską, w nieśmiertelną istotę duchową. 

Robi to poprzez pokazanie ci czym naprawdę jesteś i to wszystko zmienia. Prawda robi to samo w 

sposobie w jakim widzimy świat i z tego samego powodu. Pokazuje ci życie wyraźnie; pokazuje ci 

prawdziwe życie po raz pierwszy. 

Prawdziwe życie jest idealne: Możesz zobaczyć i doświadczyć doskonałego życia, ponieważ takie życie 

w rzeczywistości jest. To jedynie nasze umysły psują wszystko. 
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Jest to trudne do uwierzenia z twojej obecnej perspektywy i poziomu świadomości, ale jest to 

prawda. To tylko twój własny umysł czyni życie niedoskonałym. Wszechświat musi być idealny, żeby 

istnieć. Wszechświat rozpadłby się i nie istniałby, gdyby nie był idealny. 

Nie musisz w to wierzyć; możesz to wiedzieć. 

Teraźniejszość: To ciekawe, że „TERAZ” nazywane jest „prezentem”. Teraźniejszość jest ostatecznym 

darem; to dar prawdy i życia. Otrzymujesz teraźniejszość każdej sekundy i będziesz otrzymywał na 

zawsze. Bóg daje ci teraźniejszość; przyjmij ją. Teraźniejszość to jedyna rzecz, która istnieje, jedyna 

rzecz, której jesteś kiedykolwiek świadomy. Twoje życie to seria teraźniejszości poruszającej się przez 

czas. Przyszłość nie istnieje dopóki nie stanie się teraźniejszością. 

Życie to jedna wieczna teraźniejszość. 

Tworzenie odbywa się teraz: Twoje ciało, umysł i świat wokół tworzone są od mikrosekundy do 

mikrosekundy. Rzeczy mogą wydawać się takie same, ale nie są; wszystko wciąż się zmienia i jest na 

nowo tworzone. Bóg/życie/natura tworzy nasze życie i nasz świat od momentu do momentu. Życie i 

wszystko w nim jest zawsze nowe. 

Biblia mówi, „Zaczekaj, stworzę wszystko od nowa.” 

Wielu proroków powiedziało, że musisz czerpać radość z podróży i być spełnionym poprzez podróż. 

Dlatego, że sama podróż jest celem. Miejsca przeznaczenia zawsze są końcem jednej podróży i 

początkiem następnej. Życie to nigdy nie kończąca się podróż i nigdy nie kończący się cel. Jest to 

nieskończone koło. Istota duchowa żyje w centrum kręgu widząc wszystko. 

Kiedy stajesz się świadomy stworzenia, stajesz się świadomy stwórcy. 

Jeśli nie czujesz się spełnionym przez teraźniejszość, masz prawdziwy problem, ponieważ nie ma nic 

innego. Teraźniejszość to twoje życie, całe życie. Większość ludzi uważa, że nie jest wystarczająco 

atrakcyjna, wystarczająco młoda, wystarczająco szczupła, wystarczająco bogata, itd. 

Teraźniejszość musi być naszym celem, ponieważ jest to jedyna rzecz, która istnieje. 

Większość ludzi ma problem, ponieważ nie zna prawdy i w konsekwencji traci większość swojego 

życia. Żyje na krawędzi kręgu i tylko kreci się dookoła bez końca, zatracona w iluzjach własnych 

umysłów. 

Zieleńsza trawa: Pojęcie przeszłości i przyszłości oraz zniekształcona percepcja teraźniejszości 

powodują, że ludzie biegną za zieleńszą trawą po drugiej stronie ogrodzenia. W międzyczasie tracą 

teraźniejszość. 

Bieg za horyzontem: To jak bieg za horyzontem; im szybciej biegniesz, tym szybciej horyzont oddala 

się od ciebie. Pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że stoisz na nim. To za czym biegłeś to miejsce w 

którym już jesteś i zawsze będziesz. 

Bądź gdzie jesteś: W każdym miejscu w którym byłeś, wszystkie miejsca w których żyłeś lub w których 

zatrzymałeś się, domy, hotele, motele, domy wypoczynkowe, biznesy, ktoś teraz w nich jest. Ktoś jest 

na każdej ulicy, autostradzie, nad każdą rzeką, górą i jeziorem. Ktoś patrzy teraz na Statuę Wolności. 

Ludzie właśnie jedzą we wszystkich restauracjach. Ludzie podróżują teraz na łodziach, samolotami, 
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samochodami, ciężarówkami, autobusami. Ludzie uprawiają właśnie sex. Ludzie walczą i są 

mordowani. Ludzie są wszędzie dokąd się udadzą, robiąc wszystko co mogą robić w danym 

momencie. Być w jednym miejscu robiąc jedną rzecz oznacza, że omijają cię wszystkie inne miejsca i 

rzeczy. To głupie myśleć, że cokolwiek cię omija. Robiąc jedną rzecz oznacza nie robić drugiej. Jedynym 

sposobem aby cokolwiek przeoczyć, jest przeoczenie teraźniejszości. Zrozumienie tego jest ważne, 

ponieważ dużym problemem są ludzie, którzy chcą być w innym miejscu niż to w którym są i robić coś 

innego niż to co robią, co jest niemożliwe. 

To głupie myśleć, że cokolwiek cię omija lub chcieć być w innym miejscu niż jesteś, bez względu na to 

co to jest i co robisz. Co idzie, wraca. John Lennon powiedział w piosence Instant Karma, „Dlaczego na 

Boga jesteś tutaj, jeśli jesteś wszędzie, otrzymasz swoją część!” 

Wszystko czego ludzie chcą, znajduje się w teraźniejszości, ale oni tego nie wiedzą, ponieważ nigdy 

jej nie otworzyli: prawie nikt nie wie czym teraźniejszość naprawdę jest. 

Duże drażnienie: Twój umysł będzie otwierał się częściowo od czasu do czasu aby dać ci zasmakować 

prawdziwego życia i potem zabrać ci je. Przywiąże otwarte momenty do rzeczy, które są trudne do 

robienia przez cały czas, tak jak rzeczy kosztujące dużo pieniędzy, które są trudne albo niebezpieczne, 

lub które uzna za nowe lub wyjątkowe. Twój umysł karze ci płacić za życie w taki czy w inny sposób i 

nigdy nie pozwoli ci mieć prawdziwego życia za darmo. 

Prawda jest całkowitym spełnieniem, jest zawsze za darmo i zawsze dostępna. 

Spełniony: Tak czujemy się, kiedy nasze umysły są całkowicie otwarte na życie; stajemy się „pełni” 

życia. Bycie pełnym życia sprawia, że czujesz się tak jak chcesz się czuć cały czas. Jest to prawdziwe 

szczęście. 

Lekarze mówią, że czujesz się dobrze albo szczęśliwy z powodu uwolnienia substancji chemicznych w 

twoim mózgu, które sprawiają, że czujesz się dobrze, co jest prawdą. Substancje chemiczne takie jak 

endorfiny, adrenalina, serotonina i dopamina sprawiają, że czujesz się dobrze, ale robią to poprzez 

zezwolenie na to abyś poczuł trochę prawdziwego życia. 

Tak jak i wszystkie narkotyki, efekt jest tymczasowy i zawiera w sobie równoważącą stronę.  

Ostateczna prawda nie jest tymczasowa i nie posiada efektu negatywnego. Żadne narkotyki nie są 

konieczne. 

Życie jest jak światło: Światło zawiera w sobie wszystkie kolory tęczy, ale my widzimy je tylko jako 

białe. Życie zawiera wszystko to co możesz odczuć w każdym momencie, ale twój umysł zezwala ci 

odczuć jedynie pewne rzeczy i tylko jeśli pewne rzeczy się zdarzają. Kiedy widzisz całe życie 

jednocześnie, to jakbyś widział wszystkie kolory jednocześnie. Tak jak wszystkie kolory widziane 

jednocześnie tworzą coś całkowicie innego (białe światło), tak całe życie odbierane jednocześnie 

tworzy coś zupełnie innego i nieoczekiwanego. 

Jeśli zmieszasz trzy główne kolory, niebieski, żółty i czerwony, nie otrzymasz białego, ale otrzymasz go, 

kiedy przychodzi w postaci światła. Tak samo jest z częściami życia. Pomyślisz, że jeśli otrzymasz je 

wszystkie na raz, byłoby to przeładowaniem dla zmysłów, ale dzieje się coś odwrotnego. Otrzymujesz 

najczystsze i najjaśniejsze doświadczenie jakie jest tylko możliwe. 
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Twoich 5 zmysłów stanowi więcej niż sumę ich części. Razem, całkowicie otwarte, otwierają drzwi 

do nowego niewidzialnego świata; odsłaniają prawdziwe życie. 

Ujrzeć światło: Kiedy umysł nie stoi na drodze, możesz odbierać całe życie, objawia się ono jako 

najwyższa radość. Jest to boska radość, i przewyższa jakąkolwiek śmiertelną przyjemność. Kiedy znasz 

prawdę, widzisz światło, tak jak mówi Biblia; widzisz prawdziwe życie. Jest to coś większego niż 

radość; najlepszym słowem, które mógłby opisać ten stan jest rozkosz. 

Nie chodzisz wokoło uśmiechając się i śmiejąc przez cały czas. Nie wydajesz się znacząco inny w 

oczach innych ludzi, ale ty widzisz wszystko inaczej. 

Kiedy znasz prawdę, żyjesz w nieustannym stanie łaski. 

W zwierzęcym świecie, fizyczny ból i przyjemność będą przychodzić i odchodzić, ale zawsze możesz 

być wypełniony życiem (spełniony), kiedy tylko poznasz prawdę, ponieważ wiesz, że wszystko jest 

Bogiem. 

Jezus powiedział, „Przyszedłem, abyście mogli być napełnieni pełnią Boga.” 

Wolność: Jeśli przywiążesz swoje spełnienie do rzeczy, które zdarzają się w twoim środowisku, jesteś 

na łasce wciąż zmieniającego się środowiska. Zasmakujesz spełnienia tylko, kiedy rzeczy pójdą po 

twojej myśli, kiedy wygrasz lub kiedy otrzymasz to co chcesz. 

Duchowe osoby są spełnione, kiedy tracą. Jeśli nie przywiązujesz swojego spełnienia do tego co dzieje 

się w twoim środowisku, możesz być spełniony przez cały czas. Jest to mentalne, a możesz 

kontrolować swoje ja umysłowe, ale nie możesz kontrolować swojego środowiska. Prawdziwa wolność 

to bycie zdolnym do bycia spełnionym niezależnie od tego co dzieje się w twoim środowisku. Prawie 

nikt na Ziemi nie jest obecnie wolny. Jedynie prawda cię uwolni. 

Nie ma znaczenia na co patrzysz; tylko to co widzisz. 

Henry  David Thoreau 

Natychmiastowa gratyfikacja:  Dlaczego stawiać wymagania aby dobrze się czuć? Prawdzie życie 

dawane jest nam przez cały czas; musimy tylko je przyjmować przez cały czas. 

Jest to natychmiastowa i całkowita gratyfikacja, która nic nie kosztuje. 

Sekret: Większość ludzi wie, że nie potrzebujesz „rzeczy” ani żeby rzeczy się zdarzały, aby być 

szczęśliwym (być spełnionym), ale większość ludzi nie wie jak to działa. Sekret polega na otwarciu 

swojego umysłu. Bez myśli  i negatywnych emocji, taka sama rzecz dzieje się, która dzieje się, kiedy 

otrzymujesz to co myślisz, że chcesz. 

Stajesz się tak zmysłowy jak tylko możesz być; stajesz się swoimi zmysłami. 

Możesz czuć się lepiej niż kiedy czułbyś się, gdybyś wygrywał los na loterii każdego dnia. Dlaczego nie? 

To tylko stan umysłu lub stan nie umysłu. To twoje życie; po prostu przyjmij to co do ciebie przychodzi. 

Możesz być spełniony, kiedy tylko chcesz. Zasługujesz na to. 
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To jest to co Jezus chciał, abyśmy mieli; to jest obfite życie, o którym mówi. Wszystko co mówi Jezus 

ma jeden cel i jest nim objawienie nam prawdziwego życia. 

Bycie spełnionym, bycie pełnym życia przez cały czas, jest to prawdziwy cel ludzkości. 

Wszystko co ludzie robią pośrednio i bezpośrednio, dobre i złe, jest po to aby być spełnionym przez 

życie. Kiedy poznasz prawdę, możesz pominąć wszystkie rzeczy i po prostu być spełnionym. 

Otrzymywać to co chcesz: Możesz czuć się tak jakbyś wszystko otrzymywał przez cały czas, ponieważ 

naprawdę otrzymujesz; tylko o tym jeszcze nie wiesz. 

Kiedy znasz prawdę, widzisz boskość we wszystkim, widzisz życie. 

Wiedzieć, że wiesz: jak wiedzieć, że znasz prawdę. Jeśli jesteś spełniony, znasz ją. Jeśli nie jesteś w 

pełni spełniony, nie znasz jej lub nie rozumiesz jej, więc musisz kontynuować uczenie się jej i 

rozprzestrzeniać ją aż poznasz prawdę i życie. 

Jezus powiedział, „Dlatego też powiadam wam, że jeśli ktoś jest zjednoczony, ten będzie 

wypełniony światłem, ale jeśli ktoś jest rozdzielony, wtedy będzie wypełniony ciemnością.” 

To dobry przykład Jezusa używającego słowa światło jako metaforę prawdziwego życia. Mówi, że jeśli 

jesteś zjednoczony z Bogiem/życiem, jesteś spełniony. Jeśli nie, jesteś pusty. 

Jezus powiedział, „Kiedy uczynicie z dwóch jedno, będziecie nazwani synami ludzi”. 

Usunięcie swojego umysłu z drogi oraz ponowne połączenie swojego ducha z duchem Boga jest 

kolejnym sposobem aby uczynić jedno z dwóch. Jest wiele sposobów, ale ten jest największy. 

Kiedy znasz prawdę, twój umysł wyłącza się i jesteś spełniony bez względu na to co dzieje się w twoim 

otoczeniu, nawet jeśli odczuwasz fizyczny ból. Jezus był bardziej spełniony podczas swoich 

najgorszych momentów na krzyżu niż ludzkość w swoich najlepszych momentach życia. 

Ludzie chcą wszystko i możesz mieć wszystko, jeśli znasz prawdę. 

Jezus powiedział, „Jestem biedny, ale mam wszystko.” 

Choroba umysłowa: Nasze przytłaczające umysły są jak choroba. Tak jak wiele chorób, powodują, że 

czujemy się źle. Umysł poprzez odgradzanie nas od prawdziwego życia nie pozwala nam czuć się 

prawie tak dobrze jak powinniśmy. Umysł powstrzymuje nas od bycia połączonymi z życiem. 

Potrzebujemy po prostu dużej dawki prawdy aby wyleczyć i wykorzenić go z ziemi, a my robimy coś 

przeciwnego i robimy rzeczy, które czynią nas jeszcze bardziej chorymi. 

Ta książka nie ma na celu być rozrywkowa, przyjemna do czytania, tak jak większość książek.  Jej 

celem jest transformacja ludzi z niespełnionych, śmiertelnych zwierząt w całkowicie spełnione, 

nieśmiertelne istoty duchowe. To czyni życie radosnym na zawsze. 

Nieważne jak smakuje lekarstwo; tylko to co robi, że ratuje twoje życie. 

Ludzkość ma bardzo zaraźliwą formę śpiącej choroby. Prawda jest lekarstwem, ale na początku nie 

smakuje tak dobrze jak fantazja, więc nikt jej nie przyjmuje. 
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Publiczność ma niezaspokojoną ciekawość aby wiedzieć wszystko, z wyjątkiem tego co warte jest  

aby to wiedzieć. Oscar Wilde. 

Ludzkość nie może wytrzymać zbyt dużo rzeczywistości. T.S. Eliot. 

Fantazja kontra rzeczywistość: Umysł stara się zastąpić rzeczywistość fantazją, głównie za pomocą 

telewizji, ale również filmów, gier komputerowych, internetu, itd. Ta książka konkuruje ze wszystkim 

powyższym. Prawda w pisemnej formie nie jest zabawna. 

Jedynym powodem dla którego fantazja ma taki popyt jest to, że prawie nikt nie wie czym jest 

rzeczywistość. Ludzie nie mają pojęcia jak wspaniałe, fascynujące i urocze jest prawdziwe życie. Ludzie 

żyją w permanentnym śnie na jawie, który blokuje prawdziwe życie. 

Jezus powiedział, „Przybyłem, abyście mogli mieć życie, gdyż to jak żyją śmiertelnicy to żyjąca 

śmierć.” 

Jezus mówi, że ludzka rasa jest duchowo martwa. Ludzie są dosłownie martwi na 

rzeczywistość/prawdziwe życie i im dalej wchodzą w fantazję, tym bardziej martwi się stają. Jeśli nie 

odwrócimy tego bardzo szybko, ludzie będą żyli większość  swojego krótkiego życia w fantazji 

stworzonej przez człowieka. 

Głównym argumentem mówiącym za rzeczywistością jest to, że jest realna. Jest również bardziej 

satysfakcjonująca niż jakakolwiek fantazja mogłaby kiedykolwiek być, ale tylko, jeśli możesz widzieć ją 

jasno. 

Jak bardzo jest lepsza rzeczywistość? Jest to bycie naprawdę żywym kontra bycie naprawdę 

martwym. 

3D: Prawdziwe życie ma prawdziwą wysokość, szerokość i głębię. TV jest tylko 2D lub dwuwymiarowy. 

Fantazja nigdy nie będzie w stanie konkurować z prawdziwym życiem, kiedy tylko prawdziwe życie 

zacznie być widziane takim jakie naprawdę jest. Ty naprawdę żyjesz i naprawdę umierasz tylko w 

prawdziwym świecie. Jest dobre, wspaniałe i prawdziwe. 

Nasz świat jest o wiele bardziej zaczarowany i uroczy niż jakikolwiek świat fantazji. 

Problem polega na tym, że fantazja jest lepsza niż życie, które ludzie wiodą obecnie, więc fantazja  

staje się coraz bardziej popularna. 

Jeśli nie żyjesz w teraźniejszości, fantazja jest lepsza. Jeśli żyjesz w teraźniejszości fantazja nie jest 

nawet bliska rzeczywistości. Religia w sposób w jaki jest obecnie interpretowana jest tylko kolejną 

fantazją, o której ludzie mówią, że jest prawdziwa. 

Każdy zna tę samą prawdę; tym co nas odróżnia to tylko sposób w jaki ją zniekształcamy. 

Woody Allen 

Strach przed śmiercią: Ludzkość boi się śmierci bardziej niż jakiekolwiek inne zwierzę. Boimy się, gdyż 

wiemy, że ona się zdarzy, podczas gdy inne zwierzęta nie wiedzą. Ta wiedza, którą posiada tylko 

ludzkość to kij który ma dwa końce, jest przekleństwem i błogosławieństwem. Jest to bardzo dobra 

rzecz, ponieważ nasza wiedza, że śmierć nastąpi sprawia, że jesteśmy jedynym zwierzęciem, które ma 
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szansę przezwyciężyć śmierć. Jednak strach przed śmiercią powoduje także, że ludzie uciekają od 

rzeczywistości (co jest niemożliwe) w fantazje i mity. 

Ludzie robią coś odwrotnego do tego co powinni robić. Zamiast próbować uciekać przed życiem, 

powinnyśmy wejść w życie całkowicie. To jedyny sposób w jaki przezwyciężymy strach przed śmiercią i 

samą śmierć. Jeśli wejdziesz w życie całkowicie, nauczysz się prawdy i pokonasz strach i śmierć. 

Stajesz się wiecznym życiem. 

Jezus powiedział, „Jestem we wszystkich rzeczach, ale jestem poza wszystkimi rzeczami.” 

Stajesz się wszystkimi rzeczami, stajesz się poza wszystkimi rzeczami. 

Jezus powiedział, „Jestem na tym świecie, ale nie jestem z tego świata”. To samo może być z tobą. 

Stajesz się wszystkimi rzeczami, ponieważ żyjesz całkowicie w teraźniejszości, ale jesteś poza 

wszystkimi rzeczami, ponieważ żyjesz również w nieśmiertelności i nieskończoności jednocześnie. 

Żyjesz w swoim tymczasowym ciele, ale wiesz, że jesteś nieśmiertelny. Żyjesz w gamie tego co możesz 

zobaczyć i czuć, ale jesteś świadomy, że wszystko jest nieskończone. 

Strach przed śmiercią wynika ze strachu przed życiem. Człowiek, który żyje w pełni jest gotów aby 

umrzeć w każdym momencie. Mark Twain 

Życie jest doskonałe i absolutnie bezpieczne i satysfakcjonujące same w sobie. Ludzie nie wiedzą co 

tracą. Tracą dosłownie wszystko w imię niczego. 

Pusty: Tak jak ukazane jest na rysunku na stronie 9, umysł uniemożliwia poznanie rzeczywistości 

(prawdziwego życia) i bycie spełnionym. Teraźniejszość z blokującym i zniekształcającym umysłem nie 

jest satysfakcjonująca. Pozostawia cię pustym i pełnym pragnienia czegoś co zapełni tę pustkę. Rzeczy, 

które umysł robi próbując zapełnić pustkę, jeszcze bardziej blokują życie. Im bardziej ludzie biegną za 

tym co myślą, że chcą, tym bardziej to tracą. To co myślą, że jest rozwiązaniem problemu jest 

przyczyną problemu. 

Coś brakującego: Ludzie czują, że czegoś brakuje, ponieważ czegoś brakuje. Brakuje danego od Boga, 

boskiego życia. 

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie idzie do ojca inaczej niż przeze mnie. Jezus, Jan 14:6 

Jezus dosłownie mówi, że jest prawdą i życiem. Nie mówi, że jest człowiekiem czy Bogiem; mówi, że 

jest prawdą i życiem. Czy mogłoby to być jeszcze bardziej jasne i bezpośrednie? 

Jezus mówi: Jeśli znasz prawdę i życie, znasz jego. 

Znać prawdę i prawdziwe życie (Jezusa) jest drogą. 

Jezus również mówi, że musisz przejść przez niego aby dostać się do Boga/raju. Innymi słowy, musisz 

znać prawdę i życie zanim poznasz Boga. 

Prawda + życie=Bóg 

Jezus powiedział, „Poznasz prawdę i prawda cię uwolni”. 



26 

Jezus również mówi, że prawda cię uwolni od twojego własnego umysłu, twojego fałszywego ja. Jezus 

powiedział, „Przezwyciężyłem świat”. Jezus mówi, że prawda pokona fałsz, umysł świata. 

Jezus powiedział, „Twój umysł musi oczyścić się z fałszu tego świata, jeśli masz być nauczony 

Wiecznej Prawdy.” 

Chrześcijanie, którzy wierzą, że brodaty mężczyzna w prześcieradle i sandałach przywita ich po 

śmierci, będą rozczarowani. Tamten Jezus, człowiek Jezus, już nie istnieje, ale prawda i życie, duchowy 

Jezus, tak. 

Jezus powiedział, „Świat więcej mnie nie zobaczy, ale wy mnie zobaczycie, ponieważ ja żyję i wy 

będziecie również żyć, wy jesteście we mnie i ja jestem w was”. 

Jezus powiedział, „Jestem w duchu i w prawdzie”. Ponownie to co mówi jest doskonale jasne. 

Biblia mówi: Powinniście być jak Jezus, ponieważ powinniście widzieć go takim jakim jest. 

Fałszywi Chrześcijanie: Ludzie którzy nie znają prawdy i życia nie mogą nazywać siebie samych 

Chrześcijanami. Jezus mówi, że musisz znać prawdę i życie aby znać jego, aby być jak on. Tak 

dosłownie mówi Biblia; to nie jest interpretacja. 

Ludzie którzy czczą obraz zmarłego mężczyzny, nie znają prawdy ani życia. 

Jezus powiedział, „Ludzie składają mi hołd swoimi ustami, ale ich serce jest ode mnie dalekie. Czczą 

mnie na darmo, nauczając założeń i zasad ludzi.” 

Biblia mówi, że ludzie którzy czczą Boga według nauczania, założeń i zasad ludzi, usłyszą od niego 

kiedy umrą: „Nigdy cię nie znalem; odejdź ode mnie”. 

Pójść do raju: Powyższe powiedzenie jest metaforyczne i nie wydarzy się dosłownie, ale mówi ono, że 

ludzie, którzy wierzą, że znają Jezusa i Boga teraz, nie znają go tak naprawdę. Powiedzenie mówi, że 

ludzie, którzy myślą, że znają, a nie znają Jezusa i Boga teraz, nie będą z Bogiem, kiedy umrą; nie 

pójdą do raju. 

Mówi ono, że możesz i musisz poznać Boga teraz aby pójść do raju kiedy umrzesz. 

Jezus powiedział, „Przyjmij formę żyjącego, kiedy jesteś żywy, inaczej umrzesz i będziesz go szukał i 

nie będziesz w stanie”. 

Jak możesz nazywać siebie Chrześcijaninem, jeśli nie wiesz czym Jezus mówi, że jest? Ludzie czczą 

martwego Jezusa, ponieważ nie znają tego żyjącego. 

Jezus=prawda i życie. 

Prawda i życie=teraźniejszość, TERAZ. 

Powiedzieli do Jezusa: Powiedz nam kim jesteś, tak abyśmy mogli w ciebie uwierzyć. Jezus 

odpowiedział: „Analizujecie wygląd nieba i Ziemi, ale nie rozpoznajecie tego co jest tuż przed waszymi 

oczami; nie znacie natury teraźniejszego momentu.” 

Jeszcze raz, mówi jasno, że jest teraźniejszością, prawdą i życiem. 
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Jezus jest z każdym teraz. Zawsze był i zawsze będzie. Jeśli chcesz spotkać Jezusa (prawdę/życie), po 

prostu otwórz swój umysł, otwórz teraźniejszość. 

Jezus powiedział, „Zaczekaj, stoję u twych drzwi i pukam, otwórz drzwi i przyjdę do ciebie.” 

Drzwi: Twój umysł jest jak drzwi i obecnie jest zamknięty. Musisz mieć prawdziwe otwarty umysł,  aby 

nauczyć się prawdy i doświadczyć życia (teraźniejszości). Większość ludzi, nawet biblijni uczeni, będą 

po raz pierwszy uczyć się tego co mówi Jezus, kiedy przeczytają tę książkę. Zostali oszukani przez 

diabla/umysł. Wielu ludzi sądzi, że może zobaczyć Boga tylko po śmierci. Tak jest, ponieważ ich umysły 

nie pozwalają im zobaczyć, że Bóg jest w teraźniejszości, że jest teraźniejszością. 

Jezus powiedział, „Ten kto pije z moich ust, stanie się takim jak ja i ja stanę się nim, a ukryte rzeczy 

zostaną mu ukazane.” 

Innymi słowy, kiedy zrobisz to co mówi Jezus, Bóg i prawdziwe życie będzie Ci wyjawione. Jest to fakt. 

Biblia mówi, „Bóg jest alfą i omegą, początkiem i końcem, tym co było, tym co jest teraz i tym co 

będzie.” 

Wiele stwierdzeń w Biblii stanowi dosłowną prawdę. Słowa powyżej są przykładem stwierdzenia, 

które jest dosłownie prawdziwe. Czy mogłoby to być bardziej jasne? 

Biblia mówi, że Bóg jest wszechobecny, że Bóg jest wszędzie cały czas. Dosłownie mówi, że Bóg jest 

życiem i wszystkim w nim. 

Jezus powiedział, „Przyszedłem, abyście mogli być wypełnieni pełnią Boga”. 

Innymi słowy, mówi, że przybył, abyśmy mogli być wypełnieni boskim życiem. 

Jestem z wami, mówi Pan. To stwierdzenie mówi, że Bóg jest TUTAJ TERAZ. 

Bóg/życie: Jest Bóg, który wszystko tworzy i kontroluje. Bóg objawia się jako życie same w sobie. Bóg 

jest życiem; życie to jedyna rzecz, która jest wszechobecna. 

Biblia mówi, że droga do destrukcji jest szeroka, a wąska jest brama, która prowadzi do życia. 

Mateusz 7:13-14. 

Dlaczego nie mówi ona, „wąska jest brama do raju czy Boga?”, mówi ona „życia”, prawda? 

Często używam słowa Boga/życie aby opisać ostateczną moc wszechświata. Tym sposobem nikt nie 

będzie myślał, że odnoszę się do starego mężczyzny w niebie czy jakiegokolwiek przestarzałego , 

mylącego, fałszywego symbolu albo wyrytego wizerunku, który ludzie przedstawiają jako Boga. 

Dobry sposób aby patrzeć na życie: To nie jest tylko dobry sposób patrzenia na życie; to jedyny 

sposób w jaki możesz widzieć życie i żyć życie w pełni. To jest droga. Religijni ludzie mówią, że jest 

Bóg, a ateiści mówią, że nie ma Boga, ale jedni i drudzy przeoczają prawdę i życie. Jedni i drudzy 

przeoczają to, czym Jezus mówi, że jest. 

Jezus powiedział, „Raj jest rozprzestrzeniony na Ziemi, a ludzie go nie widzą.” 
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Raj znajduje się w najstarszych religiach nie bez powodu. Jest możliwy i zawsze wiedzieliśmy to na 

podświadomym poziomie, nawet w najbardziej odległej przeszłości. Musieliśmy jedynie ewoluować 

do punktu do którego dochodzimy teraz, zanim mogliśmy zobaczyć czym raj właściwie jest i jak 

naprawdę działa. Kluczem do raju jest ostateczna prawda. 

Jezus powiedział, że musisz urodzić się ponownie aby ujrzeć raj. 

Jezus powiedział, że musisz narodzić się z ducha aby pójść do raju. 

Kiedy znasz prawdę o życiu, narodziłeś się w nowym, duchowym świecie. 

Prawda, którą możesz sprawdzić: Jest to rodzaj prawdy, który raz ukazany staje się trwały jak ziemia i 

tak użyteczny jak pożywienie. To rodzaj prawdy, która może uczynić nienawiść i wojnę tak 

niepotrzebnymi jak ignorancja. To jedyna „prawdziwa” prawda. 

Nie wierzę w Boga ani Jezusa. Znam ich. Znam prawdę i życie. 

Nie wierzę w Jezusa ani w to co Jezus mówi; Nie muszę. Odrobiłem swoją pracę domową i 

sprawdziłem. Wiem, że rzeczy, które Jezus powiedział są prawdziwe. Do rzeczy, których nie mogę 

sprawdzić bezpośrednio samodzielnie, jak życie po śmierci, używam narzędzi (logiki/rozumu), które 

Bóg/życie dał mi do poznania. Musisz jedynie wierzyć w coś czego nie znasz. Wiara nie jest celem; 

wiedza jest celem. Musisz znać Boga. 

Jezus powiedział, „Ja jestem prawdą i życiem”, nie, ja jestem mitem i życiem. 

Jezus powiedział, „Przybyłem na ten świat aby świadczyć o prawdzie”. 

Nie możesz pójść do raju, jeśli wierzysz w mit, ponieważ nie znasz prawdy. Tak jak mówi Jezus, musisz 

znać prawdę, aby pójść do raju. 

To co jest: Dosłownym znaczeniem słowa „prawda” jest „to co jest”. 

Żyjąca prawda=to co jest. 

To co jest=teraźniejszość. 

To co jest=Bóg. 

Starodawne słowo „BÓG” oznacza „To co jest”. Bóg jest „tym co jest”. 

Prawda przeszłości=to co było. Prawda przyszłości=to co będzie. Możesz tylko prawdziwie znać „to co 

jest”, ponieważ tylko to istnieje. Przeszłość to wspomnienie lub opowieść. Przyszłość to 

niewyedukowane przypuszczenie. Możesz jedynie znać prawdziwą przeszłość i wiedzieć jaka będzie 

prawdziwa przyszłość znając „to co jest możliwe”. Jeśli wiesz jak działa życie, jak działa Bóg, wiesz 

wszystko. 

Definicja ostatecznej prawdy: Jest to znajomość prawdy o życiu. Jest to znajomość podstawowych i  

wiecznych praw natury (Boga) oraz natury umysłu, który ją zniekształca i ukrywa. Jest to właściwe i 

pełne zrozumienie „tego co jest” albo Boga. Kiedy znasz to co jest, znasz Boga. 
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Nie rozumiesz i nie możesz rozumieć każdego szczegółu dotyczącego życia i nie musisz. Musisz 

jedynie zrozumieć pełny obraz, fundamentalną naturę życia. 

Prawda nigdy się nie zmienia, ponieważ „to co jest” nie może się zmienić. Nie może zmienić się oraz 

istnieć. Kiedy znasz życie w pełni, stajesz się życiem w pełni. 

Biblia mówi, że Bóg opisuje siebie jako „jestem jaki jestem”. To jest jasne. 

Innymi słowy, Bóg mówi, że jest „tym co jest”. Bóg jest życiem samym w sobie. 

Człowiek powinien szukać tego czym jest, a nie tego czym myśli, że powinien być. 

Albert Einstein 

Wszechobecny: Jeśli wierzysz w Biblię, dlaczego miałbyś myśleć, że musisz czekać aż umrzesz, aby  

ujrzeć Boga? Biblia mówi, że Bóg jest wszechobecny. Albo nie wierzysz naprawę w Biblię albo nie 

przeczytałeś co ona naprawdę mówi. 

Miliony ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Biblię, tak naprawdę w nią nie wierzy. Musisz wierzyć w 

to co Biblia rzeczywiście mówi, aby wierzyć w Biblię. 

W Ewangelii Łukasza, Biblia mówi, „królestwo boże jest w każdym”. Jest w każdym kto zna 

ostateczną prawdę i jest otwarty na Boga/życie, ale nie w ludziach, którzy nie znają ostatecznej 

prawdy i którzy są zamknięci na Boga/życie. 

Biblia mówi, że Bóg jest tutaj teraz i kiedy ty jesteś naprawdę tutaj teraz, jesteś z Bogiem. To tak 

proste. Bóg jest tutaj teraz; to ludzkość nie jest tutaj teraz. 

Jezus powiedział, „Raj jest w was i wokół was”. To mówi wszystko. 

Zaprzeczać Jezusowi, zaprzeczać Bogu: Ludzie, którzy ignorują prawdę i zaprzeczają prawdzie, 

ignorują i zaprzeczają Bogu. Jezus mówi, że jest prawdą. Prawda czy fałsz? 

Największy grzech: Kiedy zaprzeczasz prawdzie, zaprzeczasz Bogu, ponieważ Bóg jest prawdą. Robiąc 

to celowo, kiedy wiesz lepiej, jest największym możliwym grzechem, jednak wszystkie religie i prawie 

każdy obecnie to robi. 

Jezus powiedział, „Prawda jest ukryta aż będziesz miał oczy, które widzą i uszy, które słyszą.” 

Grzech: Ludzie nie znają nawet znaczenia słów w Biblii. Na przykład: Słowo „grzeszyć” oznacza „nie 

trafić do celu”. Słowo pochodzi ze starodawnego greckiego i odnosi się do strzały, która nie trafia w 

tarczę. Nie ma ono nic wspólnego z łamaniem religijnych czy moralnych zasad. „Chrześcijanin” 

oznacza bycie jak Chrystus, nie tylko wielbienie i czczenie obrazu przedstawiającego jak Jezus mógł 

wyglądać dwa tysiące lat temu. To jest czczenie rytowanego obrazu, a Biblia mówi, aby tego nie robić. 

Słowo „czcić” oznacza „wielbić”. Najlepszym sposobem aby pokazać jak bardzo Bóg jest dla ciebie  

ważny, to zaakceptować teraźniejszości, którą Bóg/życie tworzy i próbuje ci dać. Po prostu zaakceptuj 

podarunek, zaakceptuj prawdę i życie, które jest w każdym momencie. 

Biblia mówi, „zapłatą za grzech jest śmierć”. 
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Grzeszny umysł człowieka to śmierć, a umysł kontrolowany przez ducha to życie i pokój. 

Rzymianie 8:6 

To prawda, kiedy nie trafiasz do celu, nie trafiasz w teraźniejszość, jesteś martwy na prawdziwe życie. 

Ewidentne: Nie ma nic łatwiejszego niż znajomość prawdy, ponieważ jest to życie same w sobie. To 

nic więcej ani nic mniej. Jest to teraźniejszość. 

Bycie jest największym wyjaśnieniem. 

Henry David Thoreau 

Wszystko to jest prawdziwe: Prawda to po prostu wszystko to co jest, co prawdziwie istnieje. Jeśli  nie 

istnieje, nie jest prawdą, jeśli istnieje, jest to prawda. „To co jest” jest wszystkim z wyjątkiem kłamstw 

kreowanych przez umysł i są one realne jedynie dla ciebie, kiedy pozwalasz im być. Prawda jest 

życiem, więc wszystko jest prawdą, to wszystko jest prawdziwe. 

Prawda jest niezaprzeczalna; złośliwość może ją atakować, ignorancja wyśmiewać, ale w 

ostateczności, jest ona prawdą. Winston Churchill. 

Gdyby umysł nie ukrywał prawdy, każdy natychmiast by ją znał. Prawda jest w tobie i wszędzie 

wokół ciebie, tak jak powiedział Jezus. 

 Jezus powiedział, żeby kochać prawdę. Jeśli ją kochasz, wiara nie będzie dla ciebie wystarczająco 

dobra, tak jak mówi Biblia, musisz „znać” Boga aby być z Bogiem teraz. Jest to teraz albo nigdy. 

Wiara; nie chcieć wiedzieć co jest prawdziwe. 

Friedrich Nietzsche 

Ma racje w przypadku niektórych ludzi. Wiara jest również dla ludzi, którzy nie znają prawdy, ale chcą 

ją poznać. Nie możesz kochać prawdy, jeśli jej nie znasz. 

Musisz zacząć od wiary, tak jak mówi Biblia, ale nie wiary w mit. 

Wiara: Wiara o której mówi Biblia to wiara w to, że nauczysz się prawdy i życia. Jeśli masz wiarę, 

będziesz ją znał, znal wkrótce. Jeśli masz wiarę w prawdę i życie, masz wiarę w Jezusa, ponieważ on 

mówi, że jest prawdą i życiem. 

Musisz mieć wiarę w prawdę i życie, aby mieć wiarę w Jezusa. 

Wiara w mit nie pomoże ci i cię skrzywdzi, ponieważ czyni cię mniej podatnym na naukę prawdy. To 

najgorsza rzecz jaką możesz zrobić. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek odkryje właściwą interpretację tego co mówię, znajdzie życie 

wieczne”. Dlaczego miałby to powiedzieć, jeśli nie byłby mylnie interpretowany? 

Musisz wierzyć w faktyczną prawdę, prawdę, która ma sens, prawdę, którą możesz sprawdzić w 

realnym świecie, w świecie Boga, w teraźniejszości. 

Tym co jest wspaniałe w człowieku jest to, że jest on mostem a nie celem. 
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Friedrich Nietzsche 

Most: Kiedy wierzysz w prawdę i życie, nie potrzebujesz wiary długo, ponieważ wkrótce będziesz je 

znał. Wiara nie ma być stałą drogą życia. Wiara jest tylko mostem do poznania prawdy i życia. 

Kiedy poznasz prawdę i życie, nie potrzebujesz dłużej wiary, ponieważ masz to w co wierzyłeś. Jesteś 

gdzie chcesz być i zawsze będziesz. 

Wiara w prawdę jest potrzebna aby przenieść cię przez jakiekolwiek próby i turbulencje, które 

możliwe, że będziesz musiał pokonać, kiedy będziesz zmieniać się w istotę duchową. 

Biblia mówi, że ci którzy wierzą w Jezusa będą mieli życie wieczne. 

Innymi słowy, ci którzy wierzą w prawdę i życie będą mieli prawdę i życie. Jezus=prawda i życie. To są 

jego słowa, nie moje. Jezus mówi, że musisz wierzyć w prawdę i życie aby otrzymać życie wieczne. 

Wiara w prawdę i życie jest nieodzowna do momentu aż poznasz prawdę i życie. Jeśli wierzysz, 

będziesz je znał; będziesz znał, jeśli nie w tym życiu, to w następnym. Jest to prawda dlatego, że po 

prostu Jezus tak powiedział: jest to prawda, bo to musi być prawda. Prawda i życie to jedyna droga, 

ponieważ nic innego tak naprawdę nie istnieje. 

Wiara tylko w imię Jezusa i w wyobrażenie tego w jaki sposób wyglądał dwa tysiące lat temu nie jest 

drogą. Jest to wyryty obraz, a jedno z dziesięciu przykazań mówi aby nie czcić wyrytego obrazu, więc 

dlaczego ludzie, którzy nazywają siebie Chrześcijanami oraz mówią, że wierzą w Biblię, to robią? 

To tylko fantazja wykreowana przez umysł. Musisz widzieć Jezusa takiego jakim jest teraz. Jezus 

powiedział, „Jestem w duchu i w prawdzie”, „Jestem prawdą i życiem”. Jeśli wierzysz w to czym Jezus 

mówi, że jest, masz wiarę, która zabierze cię do raju. 

Wiara teraz: Umysły niektórych ludzi będą dla nich za silne aby pokonać kontrolę ich zwierzęcego 

umysłu zanim ciało w którym obecnie żyją umrze albo będzie zabite, więc nieodzowne jest mieć  

wiarę w prawdziwą rzecz, nie w mit teraz. To jest droga. 

Wiara w prawdę i życie to wszystko co większość ludzi będzie w stanie prawdziwe mieć na tym świecie 

z powodu wpływu innych umysłów, ale jak powiedział Jezus, wiara w niego to wszystko czego 

potrzebujesz aby trafić do raju w następnym życiu. 

Wszystko co musisz zrobić to zrobić wszystko co możesz (pomóc prawdzie) i mieć wiarę, że prawda i 

życie są droga do raju kiedy umrzesz, tak jak mówi Jezus. 

Iść śladami Jezusa: Wyrażasz swoją wiarę poprzez szukanie prawdy i życia przez cały czas. Idziesz za 

Jezusem poprzez robienie wszystkiego co w twojej mocy, aby szerzyć prawdę i życie, nawet jeśli 

wszystko co masz ty sam to wiara, że jest to droga i nikt cię nie rozumie. Potrzebujesz po prostu wiary 

w prawdę i życie w tym życiu, aby znaleźć się w raju w następnym życiu, i przyjdzie to szybciej niż 

ludzie myślą. 

Masz teraz prawdziwą wiarę, jeśli masz wiarę w prawdę i życie. 
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Nadzieja/wiara: Wiara i nadzieja, że coś jest prawdą albo będzie prawdą, nie czyni tego prawdą, jeśli 

nie zaczniesz od rzeczywistej prawdy. Jest to prawda lub nie jest to prawda. Nie sposób uczynić coś co 

nie jest prawdziwe, prawdziwym. 

Nadzieja jest chodzącym snem. 

Aristotle 

Wiara w wiarę: same w sobie, wierzenie, wiara, nadzieja, życzenie, amulety, święte relikwie, symbole, 

pozytywne myślenie, dobre intencje, modlenie się, przekleństwa, vudu, zaklęcia magiczne, wróżbici, 

medium, itd. nie robią nic innego poza sprawianiem, że ludzie czują, że mają jakąkolwiek kontrolę nad 

życiem. Są to tylko strategie radzenia sobie ze stresem. 

Jeśli wierzysz, że bajka czy mit są prawdą, nie będziesz żyć szczęśliwe na wieki. 

Ludzie którzy obecnie wierzą w mit są siłą przeciwko prawdzie i życiu. Są oszukani, i jeśli przekazują 

to dalej, są oszukującymi. 

Ludzie którzy myślą, że są najbliżej Boga i wykonują pracę Boga, są właściwie najbardziej oddaleni i 

wykonują pracę diabła, kłamcy. 

W przeszłości prawda nie mogła być znana przez większość ludzi, więc wiara była wszystkim co mogli 

mieć. Zostanie im wybaczone, że oszukiwali ludzi, jeśli zmienią się teraz. Wiara ludzi w mity była 

konieczna, abyśmy znaleźli się tutaj gdzie jesteśmy, jednak teraz kiedy prawda jest wyjawiona, wiara 

jest tylko mostem do znajomości prawdy. 

Mówienie, że widzisz rzeczy, które nie istnieją jest grzechem, najgorszym możliwym grzechem. Jest 

to składanie fałszywego świadectwa, które jest przeciwko jednemu z dziesięciu przykazań. 

Rzeczywista prawda łączy ludzi; nie dzieli ich. Ma sens i odnosi się do każdego, wszędzie i przez cały 

czas. Tworzy jasność, nie zamieszanie. Prawda prowadzi do prawdziwej równości, wolności, spokoju, 

miłości i zrozumienia. Prawdziwa prawda prosi cię tylko abyś wierzył w coś, co możesz sam sprawdzić. 

Każdy kogo wystarczająco obchodzi prawda aby sprawdzić czym jest, będzie znał prawdę. Ci których 

nie obchodzi wystarczająco, nie nauczą się jej i będą straceni i zasługują na bycie straconymi. 

Wiara w to co ci powiedziano: Nie powinieneś brać słów kogoś innego jako coś tak poważnego i 

ważnego jak prawda o życiu i śmierci. Ludzie kłamią, opacznie rozumieją, zniekształcają, mylnie 

interpretują i przesadzają. Ludzie po prostu mogą się mylić albo mieć schizofrenię i słyszeć głosy, o 

których myślą, że pochodzą od Boga. 

Papugowanie bez zastanowienia: Większość ludzi po prostu mówi innym to co im powiedziano, że 

jest prawdą. Po prostu akceptują jako prawdę to co inni mówią, że jest prawdą, zwłaszcza, jeśli jest to 

coś co ludzie akceptowali jako prawdę przez tysiące lat. Jest to papugowanie bez zastanowienia. 

Nie powinno się wierzyć i powtarzać prawdy z drugiej ręki bez sprawdzenia jej samemu. Era  

podążania śladami lidera kończy się teraz. Prawda z drugiej ręki nazywana jest w sądzie herezją i nie 

przyjmuje się jej z ważnego względu; okazała się nie być źródłem prawdy na którym można polegać. 
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Co mogłoby być bardziej nieodpowiedzialne niż mówienie, że coś jest prawdą bez sprawdzenia ponad 

uzasadnioną wątpliwość, że jest to prawda? Biliony ludzi to robi. Religia jest życiem i śmiercią i jest to 

nawet ważniejsze być pewnym, że coś jest prawdą, ponieważ twoje obecnie życie na tym się opiera i 

twoje ja nieśmiertelne od tego zależy. 

Nie wierz w to, co ktokolwiek mówi, łącznie ze mną; sprawdzaj wszystko sam. Musisz sam widzieć 

prawdę w życiu aby ją znać. 

Znajdujesz się w miejscu, które mogłoby być końcem bardzo długiej i trudnej wędrówki. Masz teraz 

szansę, aby zakończyć wędrówkę i opuścić zwierzęcą rzeczywistość na zawsze. 

Jedyną prawdziwą różnicą między ludzkością, a innymi zwierzętami jest nasza zdolność do 

rozumowania i myślenia. Dlatego też, rozum musi być tym, czego musimy użyć aby ewoluować dalej. 

Musimy użyć tego, co oddzielna nas od innych zwierząt. 

Prawda: Teraz znasz „prawdziwą” cześć prawdy i życia. Jest tylko pięć podstawowych rzeczy, które 

musisz wiedzieć i są one następujące: 

1. Naszą prawdziwą historię. 

2. Jesteś nieśmiertelny. 

3. Wszystko się zrównoważy. 

4. Jesteś bytem duchowym. 

5. Teraźniejszość (życie) jest Bogiem. 

Prawda o równowadze jest najbardziej wyraźna na skrajach fizycznego świata. Jeśli spojrzysz na 

największe rzeczy we wszechświecie, na gwiazdy, planety, zobaczysz, że krążą one w równoważących 

się kręgach (orbitują) wokół siebie. Jeśli spojrzysz na najmniejsze rzeczy, które tworzą całą materię i 

atomy, ujrzysz tę samą rzecz, elektrony krążące wokół jądra. Skraje wyjawiają podstawową naturę 

rzeczywistości.  Wszystko krąży w kręgach. 

Kiedy stajesz się bardziej świadomy, zaczynasz zauważać, że wszystkie fizyczne rzeczy pomiędzy 

największymi i najmniejszymi robią to samo w ten czy w inny sposób. Wkrótce będzie to dla ciebie 

jasne jak dzień i noc i będziesz znał naturę wszystkiego. 

To co napisane jest w tej książce nie jest tylko teorią; jest tym to co mówią dowody. To prawda, 

którą możesz sprawdzić, i to czyni ją realną prawdą i jedyną prawdą. 

Musisz tylko sprawdzić to samemu, tak abyś wiedział, że znasz ją i pamiętał ją aż ona wsiąknie. Musi 

wejść głęboko w twoją podświadomość. Musisz widzieć prawdę w każdym momencie bez myślenia o 

niej; musisz znać ją intuicyjnie. 

Najwspanialsza teraźniejszość: Po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy podczas naszych 700 

milionów lat na tej planecie, możemy znać życie, wiedzieć kim jesteśmy, skąd pochodzimy i gdzie 

zmierzamy. Musimy wykorzystać tę krótką okazję. Bardzo długi czas trwało abyśmy mogli mieć tę 

okazję i zniknie ona ponownie na bardzo długo. Ta książka da ci moc aby zmienić nasz obecny 
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kierunek do tego, który prowadzi do miejsca bez bólu, strachu i cierpienia, miejsca, które niektóre 

zachodnie religie nazywają rajem. 

                                                 ŻYCIE KTÓRE ZNA ŻYCIE JEST DROGĄ 

Musisz znać ostateczną prawdę zanim będziesz mógł poznać ostateczne życie. 

Kluczową prawdą jest wiedza o siłach równoważących, ponieważ wtedy możesz widzieć prawdę w 

akcji gdziekolwiek spojrzysz. Kiedy widzisz ją jasno, znasz ją. Wiedza o boskiej równowadze jest 

kluczem, ponieważ twój umysł zda sobie sprawę z tego, że nie jest bardzo potrzebny, że nie może 

zrobić fundamentalnej różnicy poza otwarciem się. Kiedy to zrobi, druga część ostatecznej prawdy 

staje się ewidentna. 

Teraz usłyszałeś  „prawdę”. 

Teraz wszystko co musisz znać to „życie”. 

 

 

 

 

Część 4- pełny obraz- Teraźniejszość: Rozdział 4:1 

Znajdź Prawdę 

Życie: Żyjąca prawda nie jest w słowach, zapisanych ani mówionych, tak jak jest prawda umysłowa. 

Żyjąca prawda jest namacalna tylko kiedy umysł nie jest z tobą w teraźniejszości. „Życie” to 

teraźniejszość bez umysłu. 

Są dwa rodzaje prawdy: prawda, którą znasz i prawda, której doświadczasz. 

Prawda umysłowa jest przeciwieństwem żyjącej lub rzeczywistej prawdy. Nie mogą istnieć razem, 

więc musisz poświęcić jedną dla drugiej. Ludzkość obecnie poświęca życie dla umysłu. Musimy po 

prostu zrobić coś odwrotnego. Musimy zacząć żyć w „w tym co jest” i przestać myśleć przez cały czas. 

Musimy tylko usunąć z drogi nasze umysły; one blokują prawdziwe życie. Umysł uniemożliwia 

widzenie i poznanie Boga. 

Prawda i życie: Kiedy możesz być całkowicie świadomy wszystkiego co do ciebie przychodzi poprzez 

twoje zmysły, doświadczysz „życia”. Wtedy będziesz znać „prawdę i życie”,  wiedzieć czym mówi Jezus, 

że jest i staniesz się tym czym on jest teraz. 

Biblia i Jezus dosłownie o tym mówią. To jedna z najważniejszych niewidzialnych prawd zawartych 

w Biblii. Jeśli ją znasz, pójdziesz do raju. 

Prawda=życie, życie=prawda: Im więcej prawdy będziesz widział, tym więcej będziesz widział życia. 

Im więcej życia będziesz widział, tym więcej prawdy zobaczysz. Będą budować się na sobie, a twoja 

wiedza o nich będzie rosła aż poznasz prawdę całkowicie i staniesz się życiem. 
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Prawda pokazuje, że stwórca i stworzenie są razem w teraźniejszości. 

Szukaj (poznaj) królestwo Boga najpierw, a wszystkie rzeczy zostaną ci dane. Mateusz 6:33 

Najpierw prawda: Ludzie rozumieją odwrotnie. Chcą prawdziwego życia zanim poznają prawdę i w 

rezultacie nigdy nie dostają prawdy ani życia. Ludzie mogą być blisko prawdy i wyglądać jakby mieli 

wszystko, zwłaszcza wielkie gwiazdy w show biznesie. Wyglądają jakby były pełne życia i każdy chce 

być taki jak one, ale one nie mają całego życia. Nawet 99% to nie jest wszystko. Potrzebujesz całości 

aby zrobić kolejny krok w ewolucji i stać się istotą duchową. Jak możesz w pełni żyć to czego w pełni 

nie znasz? Kiedy znasz życie w pełni, zaczynasz je żyć w pełni. 

Jak możesz czerpać radość z życia zanim poznasz jak działa życie? Nikt nie może w pełni czerpać 

radości z życia zanim nie dowie się dlaczego rzeczy się zdarzają i w jakim kierunku ich życie będzie 

prowadziło. Pieniądze, sukces, władza, sława, nie pomogą. Prawda to jedyna droga. 

Wielu duchowych nauczycieli, którzy twierdzą, że są oświeceni mówi, że najpierw musisz doświadczyć 

życia poprzez medytację, itd. Mówią, że drogą do poznania prawdy jest doświadczenie życia. Twierdzą 

tak, gdyż nie znają prawdy, nie całej, więc nie mogą powiedzieć czym prawda jest. Mówią, że należy 

doświadczyć życia, aby poznać prawdę, ponieważ wydaje się, że to może być  wykonalne, ale 

właściwie nie da się tego wykonać. Kiedy ludzie nie znają całej prawdy, oznacza to, że nigdy w pełni 

nie doświadczyli życia, w przeciwnym razie, znaliby ostateczną prawdę. 

Jak ktoś może być oświecony i nie znać prawdy? Znajomość prawdy musiałaby przyjść wraz z 

oświeceniem, inaczej nie byłbyś oświecony. Prawda czy fałsz? 

Ta książka wyjawia rzeczy, których żaden guru, prorok ani duchowy mistrz nie znał, więc nikt tak 

naprawdę nie był oświecony. Było wielu, którzy myśleli, że byli i przekonali innych, że byli, ale nie znali 

całej prawdy o życiu i jest to fakt, który możesz sprawdzić. Wielu znało części puzzli prawdy o życiu. Ta 

książka po raz pierwszy dodaje ostatnie puzzle układanki, którą jest prawda o życiu. Wielu z wielkich 

proroków z przeszłości wiedziało, że czas nie był odpowiedni i zrobiło co mogło aż do nadejścia 

właściwego czasu. Czas jest teraz. Nie twierdzę, że wielcy prorocy i duchowi liderzy z przeszłości nie 

stali się oświeconymi mistrzami. Stali się nimi, ale nie kiedy i jak oświeceni ludzie na tym świecie 

myślą. Dawni prorocy i widzący prawdę wnieśli nowe odkrycia i budowali na rozumieniu każdego z 

nich, ale ostateczna prawda nie mogła być w pełni wyjawiona do teraz. 

Teraz po raz pierwszy w historii możesz znać kompletną prawdę o życiu. 

Dobre, nie jest wystarczająco dobre: Wielu ludzi żyje obecnie moralnym, kochającym i dającym 

życiem, co jest krokiem we właściwym kierunku. Może być to wystarczające, aby wrócić ponownie 

jako człowiek, jednak nie będzie wystarczające aby trafić do raju. Musisz przynajmniej znać umysłową 

część ostatecznej prawdy i mieć wiarę, że poznasz prawdziwe życie w bliskiej przyszłości. Jezus mówi, 

że jeśli tak jest, pójdziesz na pewno do raju. 

„Bóg jest martwy” Friedrich Nietzsche 1844-1900 

Bóg jest martwy dla każdego kto nie zna ostatecznej prawdy. Nietzsche miał rację w tym sensie, 

chociaż kiedy to powiedział, mógł tego nie wiedzieć. 

Bóg nie jest martwy, ludzkość jest martwa. Bóg nie może umrzeć; Bóg jest życiem. 
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Jezus powiedział, „Przyszedłem abyście mogli mieć życie, gdyż sposób w jaki żyją śmiertelnicy to 

żyjąca śmierć.” Czy wierzysz w to, co mówi Jezus? Mówi on, że jesteś martwy. 

Cytuję Nietzschego ponad czterdzieści razy, ponieważ ma on wiele krótkich, zainspirowanych 

wglądów w prawdę, nie dlatego, że uważam, że wszystko co mówi jest prawdą albo, że był on kimś 

wyjątkowym jako osoba. Pewne dobre rzeczy przechodziły przez niego. Był jednak niezrozumiany i  

mylnie interpretowany. Ta książka pokazuje, że jego słowa mówią coś innego niż większość ludzi sądzi. 

Nauczę ludzi sensu ich egzystencji, którą jest Superczłowiek, piorun wychodzący zza ciemnej 

chmury człowieka. Friedrich Nietzsche 

Przykład: Większość ludzi myśli, że jego odniesienie się do Superczłowieka oznacza nadczłowieka 

opisanego przez Niemieckich Nazistów. Superczłowiek czy nadczłowiek o którym mówi Nietzsche jest 

właściwie tym samym co syn człowieczy o którym mówił Jezus. Jego „Ubermensch” 

(nadczłowiek/superczłowiek) nie oznacza „nad ani lepszy” ale tego, który wzniósł się ponad zwierzęcy 

umysł. Hitler oczywiście nie widział tego w ten sposób. Prawda po prostu przechodzi przez ludzi i 

często ludzie przez których przechodzi na początku jej nie rozumieją i sami ją mylnie interpretują 

podczas kiedy inni dodatkowo ją przekręcają. 

Sprostowanie: Cytowanie kogoś w tej książce nie oznacza, że zgadzam się ze wszystkim co dany 

prorok albo filozof mówi. Ja tylko cytuję te fragmenty ich wypowiedzi, które pomagają wyjawić 

prawdę. Nietzsche powiedział wiele rzeczy, które zainspirowane były przez czas i miejsce w którym 

żył. Nie zgadzam się w wieloma z tych rzeczy i nie załączam ich ani nie podpisuję się pod nimi. To 

samo tyczy się każdego innego proroka czy filozofa, którego cytuję. Prorocy i filozofowie z przeszłości 

nie mogli wiedzieć tego co możemy wiedzieć teraz, więc mogą się mylić, i powiedzieli rzeczy, które nie 

mają obecnie sensu. 

Cytuję Jezusa najwięcej, ponieważ wszystko co on powiedział było prawdą. Znalazłem wiele złych 

interpretacji, ale właściwie nic z tego co powiedział nie jest nieprawdą. 

Zaburzenia psychiczne: Wielu proroków, filozofów, poetów oraz innych widzących prawdę ma pewne 

zaburzenia psychiczne. To właśnie te zaburzenia psychiczne dają im inną perspektywę na życie. 

Niestety, to również powoduje, że część z nich mówi całkowicie szalone rzeczy, których ludzie mogą 

użyć aby ich dyskredytować i szkalować. W rezultacie, wielu widzących prawdę postrzeganych było za 

swoich czasów jako głupców czy obłąkanych. Dopiero po ich śmierci ludzie odkryli, że mówili coś 

ważnego i prawdziwego, lecz ludzie wciąż muszą zrozumieć co oni naprawdę mówili. Wielu ludzi jest 

bliska zrozumienia, ale nie dostrzega prawdy. 

Biblia mówi, że ludzie zawodzą prawdę i jest to fakt. 

Wylać dziecko z kąpielą: Tylko dlatego, że prorocy czy filozofowie mówią coś co nie jest prawdą albo 

coś szalonego, nie powinieneś odrzucać wszystkiego co mówią, jest to do przewidzenia. Nie wylewaj 

dziecka wraz z kąpielą, jak mówi powiedzenie. 

Prawda i fałsz: Biblia oraz inne religijne książki zawierają wiele treści, które nie są prawdą, tak jak na 

przykład opowieść o powodzi, ale zawierają również ostateczną prawdę. Większość starych książek i 

filozofii zawiera nieprawdę i prawdę. Jeśli oceniasz je przez pryzmat rzeczy, które nie są prawdą, 

jednocześnie przeoczysz prawdę, którą wyjawiają. Musisz patrzeć przez wszystkie źródła prawdy 
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rozróżniającym okiem, aby znaleźć bryłki prawdy. Musisz je odkopywać. Ja tylko wybrałem z tego co 

mówią prorocy treści, które wyjawiają prawdę i połączyłem je. Robię to, aby potwierdzać nowe rzeczy, 

które mówię i aby pokazać, że wszyscy wielcy prorocy, filozofowie i poeci w istocie mówią tę samą 

rzecz. Uważani są za wielkich i są popularni, ponieważ prawda jest w tym co mówią i większość ludzi 

to wie. Jeśli nie świadomie, wie to na poziomie podświadomym. 

Prawdziwa poezja jest w stanie komunikować zanim zostanie zrozumiana. 

T.S. Eliot 

Prosta prawda: Prawda to prawda; ukazuje rzeczywistość, która jest taka sama dla każdego i nigdy 

zasadniczo się nie zmienia. Prawda jedynie wyrażona jest na różne sposoby, które odzwierciedlają  

umysł widzącego prawdę oraz czas i miejsce w jakich dany prorok, filozof czy poeta żył, ale prawda 

jest zawsze w rdzeniu tego co starają się wyrazić. Ja zebrałem to wszystko razem i daję tobie 

bezpośrednio pierwszy raz. 

Wielu tak zwanych Chrześcijańskich wiernych ma wrażenie, że Biblia jest niepodważalnym „słowem” 

Bożym. Twierdzić, że stwórca nieskończonego wszechświata zastrzegłby sobie prawo własności 

autorskiej do słów ludzi, którzy nie byli zainspirowanymi prorokami jest tak aroganckie jak to tylko 

możliwe. 

Na początku było słowo. Słowo było z Bogiem i Słowo było Bogiem. Jan 1:1 

Angielskie tłumaczenie zastąpiło „słowo” Logos. Pojęcie „Logos” oznacza umysł/zamiar/wolę Boga, 

ale ludzie źle interpretowali to pojęcie tłumacząc je jako słowa umysłu. Ludzie czczą myśli i słowa 

ludzkości. Prawda pochodzi od ducha i samego życia. Umysł nie może zrozumieć żyjącej prawdy, ale 

może poznać umysłową prawdę, która pozwala nam ujrzeć boski umysł, wolę Boga. 

Jezus powiedział, „To Duch daje życie; ciało nie jest absolutnie pomocne”. 

Innymi słowy, Bóg, prawda i życie nie są stworzeni z umysłu ludzkości. 

Słowa, które do was wypowiedziałem, są duchem i są życiem. Jan 6:63 

Religijni ludzie, którzy szukają prawdy, patrzą wstecz. 

Ślepa wiara: Uznają jako pewnik, że to co znajduje się w Biblii jest prawdą, mylnie to interpretują i 

próbują odnaleźć w realnym świecie. Kiedy tego nie odnajdują, muszą mówić, że musisz mieć ślepą 

wiarę, nawet w konfrontacji z twardymi dowodami, mówiącymi coś przeciwnego. To tylko sprawia, że 

wyglądają jak głupcy i na dodatek godzi to w wiarygodność Biblii i religii. Ślepa wiara to martwa rzecz 

praktykowana przez martwych ludzi. Niech martwi pochowają martwych, jak mówi Biblia. Żyjący 

powinni starać się przywrócić ich do życia (podnosić z umarłych). Jeśli tylko ludzie zrobią coś 

odwrotnego i uznają jako pewnik, że to co jest w prawdziwym życiu jest prawdą i następnie poszukają 

tego w Biblii, odnajdą ostateczną prawdę. 

Skąd ja znam prawdę? Znam, ponieważ widzę ostateczną prawdę we wszystkim. Jest dla mnie 

ewidentna i będzie dla ciebie również po przeczytaniu tej książki. Kiedy prawda do ciebie przychodzi, 

to jakby cały świat się otworzył i możesz zobaczyć i zrozumieć wszystko. Będziesz widział rzeczy takimi 

jakimi widział je Jezus i inne oświecone istoty. Stajesz się oświecony. 
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„Niech ten umysł będzie w tobie, który również był w Jezusie Chrystusie”. 

Filipian 2:5 

Zdobywasz i urzeczywistniasz świadomość chrystusową albo oświecenie. Jezus również o tym mówi w 

następującym stwierdzeniu: 

Jezus powiedział, „Ten kto pije z moich ust stanie się taki jak ja i ja stanę się nim i ukryte rzeczy 

będą mu ukazane”. 

Innymi słowy, mówi, że jeśli czytasz to co on mówi i rozumiesz prawdziwe znaczenie, staniesz się taki 

jak on i będziesz widział życie tak jak on je widział. Ja rozumiem jego słowa, więc widzę co Jezus 

widział, tak jak on mówił, że będę widzieć. Ta książka tylko wyjaśnia jaki naprawdę jest świat ludziom, 

którzy nie mogą go jeszcze zobaczyć. 

Po tym jak skończysz czytać tę książkę i zrobisz kilka rzeczy, ty także będziesz wdział życie na nowo. 

Będziesz widział życie w sposób w jaki Jezus oraz inne oświecone istoty go widziały. 

Kontekst: Ludzie zawsze mówią mi, że cytuję słowa Jezusa  i innych proroków wyrwane z kontekstu i 

mają rację; to kontekst ukrywa prawdę. To co prorok próbuje powiedzieć jest zazwyczaj zawarte w 

tylko kilku zdaniach. Reszta paragrafu czy opowieści to tylko wypełniacz aby opowiedzieć mit, który 

dany uczony uważał za prawdziwy. Dlatego też większość Biblii jak i innych religijnych książek ukrywa 

prawdę. Prawda otoczona jest mitami napisanymi przez wprowadzonych w błąd uczonych. 

Jezus powiedział, że musimy oddzielić ziarno od plewy. 

Innymi słowy, musisz oddzielić prawdę od nieprawdy we wszystkim w życiu, łącznie z Biblią. Plewa 

ukrywa ziarno, tak jak i mity skrywają prawdę. Kiedy się obudzisz, będziesz w stanie zobaczyć różnicę i 

być w stanie oddzielić prawdę od nieprawdy we wszystkich rzeczach, i w Biblii. Prawda w Biblii 

odznaczać się będzie od nieprawdy. Ujrzysz prawdziwą magię Biblii. 

Dlaczego biliony racjonalnych ludzi wierzy w rzeczy, które nie mają racjonalnego sensu? Czy być 

może intuicyjnie wiedzą, że prawda jest w ich religijnych książkach? 

Wiedzą; ludzie podświadomie znają prawdę. Każdy podświadomie zna prawdę; nadszedł czas aby 

ludzie znali ją świadomie. Ta książka po prostu odsłania złe i fałszywe interpretacje proroków z 

przeszłości. Następnie, wypełnia puste pola, dodaje nową prawdę, która została odkryta i daje ją 

prosto tobie po raz pierwszy. 

Wykopywać prawdę: To jak znalezienie złota. Aby znaleźć uncję złota musisz przesiać tony 

bezwartościowych kruszców, które ją ukrywają i utrudniają znalezienie. Tak samo jest z Biblią oraz 

innymi pismami religijnymi. Wykonałem dużo przesiania dla ciebie, ale jest więcej do znalezienia. Ja 

tylko wyciągnąłem największe samorodki. 

Znalezienie ostatecznej prawdy o życiu i śmierci jest prawdziwą misją ludzkości. 

Powtarzanie: Pewnie zauważyłeś, że pewne powiedzenia i koncepcje powtarzane są przez całą 

książkę. Powtarzanie jest konieczne aby idea weszła głęboko w umysł ludzi, dlatego nie pozwól aby ci 

to przeszkadzało. Wrażenie musi być wywarte i powtarzanie jest konieczne. Powtarzanie nie jest 

przyjemne do czytania, ale konieczne aby przemienić ludzi. 
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Tak jak pojedynczy krok nie zrobi drogi na ziemi, tak samo pojedyncza myśl nie wydrąży drogi w 

umyśle. Aby zrobić głęboką, fizyczną drogę, chodzimy nią wiele razy. Aby zrobić głęboką umysłową 

drogę, musimy myśleć bez przerwy ten rodzaj myśli, którym chcemy zdominować nasze życia. 

Henry David Thoreau 

Nie pozwól aby rzeczy, których nie rozumiesz albo z którymi się nie zgadzasz, umniejszały rzeczy z 

którymi się utożsamiasz. Zobaczysz, że wiele z rzeczy z którymi się nie zgadzasz, kiedy czytasz je 

pierwszy raz, nabiorą sensu później. Po prostu akceptuj co możesz i kontynuuj czytanie. 

Kiedy widzisz prawdę, wszystko staje się oczywiste i ewidentne. 

Pytanie jest, dlaczego jest to takie trudne aby teraz ujrzeć i wyrazić prawdę jasno? 

Coś musi ukrywać prawdę i życie oraz ukrywać siebie. 

Dlaczego sprawia nam taką trudność ujrzenie prawdziwej natury naszych żyć? To powinna być 

najbardziej oczywista rzecz jaka istnieje. Dlaczego ludzie mają tak dużo różnych opinii i wierzeń na 

temat tego czym jest ostateczna prawda podczas gdy powinna być ona oczywista? 

Wszyscy żyjemy na tym samym świecie; dlaczego każdy widzi go inaczej? Prawda po porostu jest 

taka na jaką wygląda. Problem polega na tym, że ludzie nie widzą jasno. 

Twoje wewnętrzne środowisko: Jest to twoje środowisko od skóry do wnętrza, od twoich zmysłów do 

wnętrza. To środowisko jest tam, gdzie żyje twój umysł. Jest on pomiędzy życiem a twoim ja 

duchowym. Umysł jest najbliższą tobie rzeczą. 

Umysł jest tak blisko twojego ducha, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że są dwiema 

oddzielnym rzeczami. Umysł kreuje iluzję, że jest duchem. 

Szósty zmysł: Ludzie naprawdę mają szósty zmysł; ich własny umysł. Masz zmysły wzroku, słuchu, 

powonienia, dotyku, smaku i umysł. Twój umysł jest jak zmysł, ponieważ twoja świadomość albo 

twoje ja duchowe, odbiera myśli umysłu, emocje i uczucia w ten sam sposób jak odbiera światło, 

dźwięki, wrażenia, zapachy i smaki. 

Umysł poprzez to co tworzy sam, blokuje to, co kreuje Bóg . 

Otrzymujesz wkład od umysłu w taki sam sposób jak otrzymujesz wkład od swoich pięciu zmysłów, ale 

to co umysł tworzy nie jest prawdziwe; to nie jest świat Boga. 

Słowo/życie: Twoich pięć zmysłów odbiera życie. Twój umysł produkuje i wysyła ci rzeczy, które nie 

pochodzą od życia; wysyła ci rzeczy, które sam wymyśla. Tworzy i wysyła ci emocje, pragnienia, myśli, 

winę, obawy i zmartwienia. 

Twój umysł blokuje większość życia przychodzącego do ciebie, a to czego nie blokuje, zamienia w 

słowa, w mentalny kod życia. Twój umysł próbuje zredukować całe życie do słów, obrazów 

mentalnych, abstrakcyjnych myśli albo bajtów danych. Na przykład: Twój zmysł wzroku widzi różę. 

Zamiast przyjść do ciebie bezpośrednio jako to wszystko czym róża w istocie jest, zamieniana jest ona 

w słowo „róża”. Potem jest lekceważona albo przechowywana jako wspomnienie bez pozwolenia ci 

doświadczenia jej. 
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Edytowanie twojego życia: Jeśli widziałeś coś wcześniej, twój umysł nie uznaje za ważne, aby 

ponownie to zobaczyć i nie pozwala ci tego zobaczyć; umysł edytuje twoje życie. Kiedy widzisz różę 

poprzez umysł, nie widzisz jej takiej jaka jest naprawdę. Twój umysł robi tak ze wszystkim, chyba że 

postrzega to jako nowe, wyjątkowe lub niebezpieczne. Przez redukowanie prawdziwych rzeczy do 

słów i myśli, mogą być one przetwarzane w umyśle. Prawdziwa rzecz nie może. Płacimy za to wysoką 

cenę; płacimy naszym życiem. 

W przeszłości było konieczne móc przetwarzać życie w ten sposób, aby pomóc nam przejąć kontrolę 

nad nieznanym i niebezpiecznym światem. Robienie tego wciąż już nie jest konieczne, ale ludzie i tak 

wciąż robią to przez cały czas. Jest to jak zły nawyk. 

Wszystko to odbywa się między twoim ja duchowym i życiem. To powód dla którego ludzie nie 

mogą zobaczyć prawdy i doświadczyć prawdziwego życia. 

Zapłaciliśmy wysoką cenę aby być tu gdzie obecnie jesteśmy. Nadszedł czas aby przestać oddawać 

całe nasze życie naszym umysłom. Aby to zrobić, musisz po prostu widzieć rzeczy takimi jak byś je 

widział pierwszy raz. Jest to tak proste, ale musisz znać prawdę aby to zrobić. 

Prawdziwa religia to prawdziwe życie. Albert Einstein 

Przejąć kontrolę nad naszymi umysłami: Teraz wiemy już wystarczająco i mamy wystarczającą 

kontrolę nad światem. Nie musimy dłużej tracić większości naszych żyć. Musimy zobaczyć całe życie 

teraz aby dojrzeć prawdziwe zagrożenia dla naszego przetrwania i stania się bytami duchowymi. Czas  

zacząć przejmować kontrolę nad naszymi umysłami. To nasza fałszywa perspektywa i brak 

świadomości są dla nas największym niebezpieczeństwem. 

Największym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest teraz ludzkość. 

Umysł człowieka stał się zbyt potężny i zbyt niebezpieczny aby nie być pod kontrolą. Rzecz która 

najbardziej pomogła w naszym przetrwaniu, będzie tą, która nas zniszczy, jeśli teraz nie przejmiemy 

nad nią kontroli. 

Właściwe i niewłaściwe: Bez ostatecznej prawdy, nikt tak naprawdę nie wie co robić i dlaczego to 

robić, i to staje się bardzo niebezpieczne, i wkrótce zabije nas wszystkich. Wiadomo, że około dziesięć 

państw posiada bronie jądrowe i szacuje się, że przynajmniej trzydzieści dwa kraje starają się je 

zdobyć. Są również bronie biologiczne i chemiczne oraz ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą co jest 

właściwe a co nie. Technologia broni rozwija się szybciej niż my. Technologia coraz bardziej ułatwia 

coraz mniejszej ilości ludzi wyrządzenie coraz większej szkody. Niebawem, jedna osoba z bronią 

biologiczną będzie mogła każdego zabić. 

Bez realnej prawdy, nie ma realnej moralności ani realnego tego co dobre i tego co złe. 

Optymizm jest pozytywną rzeczą do pewnego stopnia, ale ludzie są zbyt pewni, że wszystko pójdzie 

dobrze. Dowody za tym nie przemawiają. Bez prawdy, nie ma nadziei na przetrwanie ludzkiej rasy 

nawet przez kolejne dwadzieścia lat, może mniej. Dlatego też jest to nieodzowne aby ludzie nauczyli 

się prawdy teraz. 

Właściwe i niewłaściwe nie mogą być znane bez wiedzy o tym co jest prawdziwe a co nie. Wielka 

moc bez wielkiego zrozumienia zniszczy nas bardzo niebawem. 
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Jedziemy po bardzo niebezpiecznej górze po omacku. 

Umysł tworzy strach, winę, żal, smutek, zazdrość, chciwość, nienawiść oraz wszystkie inne 

wykreowane przez umysł negatywne uczucia, które otrzymujesz. Te niekontrolowane emocje tworzą 

całe cierpienie na świecie. Musisz tylko zdać sobie sprawę, że nie one są realne i one znikną. Dlaczego 

żyć z bólem i cierpieniem kreowanym przez umysł? 

Dlaczego pozwalać aby twój własny umysł cię krzywdził? Tak jak nie musisz myśleć myśli, których nie 

chcesz myśleć, tak nie musisz czuć rzeczy, które tworzy umysł. 

Jeśli umysł coś tworzy, może przestać to tworzyć. 

Jeśli znasz prawdę, nie musisz żyć z niczym co nie jest realne. Musisz tylko żyć na sto procent z tym co 

jest realne, a nie pozostawisz miejsca w swoim życiu na nic nierealnego. 

Ciekawe, że w języku angielskim „evil” (zło) to „live” (życie) od końca. Zło jest po prostu 

przeciwieństwem życia, więc prawdziwe życie jest tak oddalone od zła jak to tylko możliwe. 

Jezus powiedział, „Błogosławieni są ci, który cierpieli i znaleźli życie.” 

Chodzi tylko o to, aby znaleźć prawdziwe życie, obfite życie, tak jak powiedział Jezus. Większość ludzi 

musi bardzo cierpieć zanim zacznie naprawdę patrzeć, ale nie jest to konieczne. 

Jezus powiedział, „Przybyłem, żebyście mogli być wypełnieni pełnią Boga.” 

Innymi słowy, wypełnieni życiem. Kiedy jesteś wypełniony Bogiem/życiem, jesteś spełniony. 

Większość cierpienia w twoim życiu jest wykreowana przez umysł, tak jak większość światowych 

problemów również. Wycierpieliśmy wystarczająco; nadszedł czas aby znaleźć życie. Aby to zrobić, 

musimy przejąć kontrolę nad naszymi umysłami, to wszystko co musimy zrobić. Era umysłu dobiega 

końca. Prawda jest kluczem do kontroli twojego umysłu. 
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                                            Część 4- Pełny obraz-Teraźniejszość: Rozdział 4:2 

                                                        Ja Umysłowe 

Ja umysłowe: Umysł jest dobrą rzeczą, jeśli służy duchowi. Problem jest taki, że obecnie prawdą jest 

coś odwrotnego. Umysł był taki użyteczny w naszym przetrwaniu, że oddaliśmy jemu całkowitą 

władzę na naszymi życiami. 

Zaczęliśmy myśleć, że jesteśmy naszymi umysłami. Ten fałsz daje umysłowi nad nami kontrolę. 

Nie możemy być naszymi umysłami, ponieważ nasze umysły kończą się, kiedy umieramy, a my nie. My 

nie możemy, gdyż jesteśmy nieśmiertelni, a nasze umysły czy mózgi nie są. Twój umysł (obecne ja) jest 

biochemiczną i bioelektryczną częścią twojego ciała, która istnieje w twoim mózgu. Ta część zostaje 

zniszczona, kiedy reszta twojego ciała ulega destrukcji podczas śmierci, tak jak dane komputerowe są 

niszczone, kiedy twardy dysk komputera jest niszczony. Twój umysł może być zniszczony nawet 

wcześniej niż podczas śmierci w wyniku urazów mózgu, chorób takich jak Alzheimer czy innych 

przypadłości umysłowych. 

Możesz być pewien, że nie jesteś swoim umysłem, ponieważ gdyby go nie było, ty wciąż byś tu był. 

Wciąż byłbyś świadomy życia. Byłbyś właściwie bardziej świadomy życia, całkowicie świadomy. Umysł  

nie daje nam życia; my dajemy życie umysłowi. 

Praca umysłu: Umysł jest jak zaawansowany komputer; jego funkcją jest nauka, zapamiętywanie i 

przetwarzanie lub rozumienie życia oraz rzeczy w nim. 

Jezus powiedział, „Zdejmij swój ciężar.” Innymi słowy, nie pozwól aby ci przeszkadzał. 

Ostateczną rzeczą do nauczenia się lub zrozumienia dla umysłu jest natura życia, nasza prawdziwa 

historia, prawdziwa przyszłość i sama natura. Kiedy poznasz ostateczną prawdę, ostateczne zadanie 

umysłu jest zakończone. Jego powód do ewoluowania został osiągnięty. Dlatego jego cel bycia 

odchodzi, więc umysł może się oddalić. Możesz go odłożyć. 
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Pan/sługa: Kiedy poznasz prawdę umysłową albo intelektualną prawdę, umysł nie może zaprowadzić 

cię dalej. Umysł musi się zrelaksować i stać się twoim technicznym konsultantem. Musi stać się twoim 

sługą i przestać być twoim panem. 

Umysł jest najbardziej przecenionym organem w ciele. Te ważne rzeczy przychodzą do ciebie inną 

drogą. Woody Allen. 

Era umysłu: Umysł był tak dużą częścią naszego świata, że powstała światowa religia wokół umysłu. 

Ludzie mają wiarę w umysł. Ludzie myślą, że umysł jest kluczem do naszego sukcesu we wszystkim. To 

dało umysłowi zbyt dużo władzy nad naszymi życiami. 

Umysł stał się Bogiem na tej planecie. 

Więcej niż umysły: Umysł jest królem na tym świecie. Prawie wszystkie instytucje, szkoły, biznesy i 

rządy promują i wspierają umysł. To wszystko jest w porządku i dobre dopóty dopóki wiemy, że 

jesteśmy czymś więcej niż naszymi umysłami, że nasze umysły stanowią jedynie małą i tymczasową 

część nas. 

Za twoimi myślami i uczuciami stoi, mój bracie, potężny władca. Nieznany mędrzec-którego imię to 

ja. Żyje w twoim ciele. Więcej rozumu znajduje się w twoim ciele niż w twojej najlepszej mądrości. 

Friedrich Nietzsche 

Czas aby przestać zaniedbywać naszego ducha, nasze prawdziwe ja. Nawet jeśli nasze umysły są 

aktywne, jesteśmy mniej niż w jednym procencie naszymi umysłami i więcej niż w dziewięćdziesięciu  

dziewięciu duchem. Ludzie po prostu o tym nie wiedzą. 

Nasze ciała nie stoją na drodze naszemu duchowi, ulepszają go, ale nasze umysły stoją. Wymazują 

prawdę i życie. 

Prawda i życie to ostatnia granica. 

Używanie naszego umysłu było kluczowe w naszym sukcesie w przeszłości, ale nie będzie w 

przyszłości. Coś odwrotnego jest teraz prawdą. 

Pokonanie umysłu będzie kluczem do naszego sukcesu. 

Jezus powiedział, „Tym którzy pokonają, dam koronę życia”. 

Mówi on, że jeśli pokonasz swój dominujący umysł, on da ci życie. 

Umysł wciąż będzie kluczowy w naszym kolejnym kroku w ewolucji, ale nie poprzez robienie tego co w 

przeszłości. Musi się zmienić abyśmy się zmienili. 

Wykonywaliśmy wolę umysłu, a musimy spełniać wolę Boga. 

Ja tylko chcę wiedzieć jak myśli Bóg. Albert Einstein 

Biblia mówi, „Ktokolwiek wypełnia wolę Boga, będzie mieszkać w raju na zawsze.” 

Królestwo przyjdzie, będą skończeni na ziemi. Mateusz 6:10 
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Teraz potrzebujemy ery ducha. Nasz duch musi być postrzegany jako najważniejsza część nas. To 

prawdziwa część, wieczna część, to czym zawsze byliśmy i będziemy; to nasze realne ja. Kiedy nie 

myślimy, jesteśmy czystym duchem. 

Bóg jest metaforą tego co przewyższa wszystkie poziomy intelektualnej myśli. To tak proste. Joseph 

Campbell. 

Wszyscy czekają na zbawcę, kiedy to sam musisz się zbawić. 

Wkroczyć: Twój umysł musi ustąpić, tak aby twoje prawdziwe ja, twoje wieczne ja, mogło wkroczyć. 

To następny i ostatni krok w ewolucji. 

Aby spełniać wolę Boga, musisz znać prawdę i życie i stać się nim. 

Umysł musi zejść z drogi, tak abyś ty mógł nauczyć się duchowej prawdy, żyjącej prawdy, prawdziwej 

prawdy, prawdy, która jest poza umysłem. 

Jedyną rzeczą która znajduje się pomiędzy tobą a Bogiem jest to co myślisz, że jest tobą: twój 

własny umysł. 

Umysł: To tylko narzędzie, które powinno być używane, kiedy jest potrzebne. Używasz młotka, kiedy 

musisz wbić gwóźdź. Kiedy go nie potrzebujesz, odkładasz go. Twój umysł zawsze jest, kiedy go 

potrzebujesz. Używasz krzesła, kiedy musisz usiąść ale nie nosisz go ze sobą przez cały czas. Ciążyłoby 

ci. 

Tak jak mówi piosenka The Beatles: „Chłopcze, będziesz nosił ten ciężar przez długi czas”. 

Biblia mówi, „Być nieobecnym w ciele to być obecnym z panem. Kiedy umysł jest nieobecny, jesteś 

w teraźniejszości z panem (Bogiem/życiem). 

Pilnowanie biznesu: Nie musisz się martwić o to, że nie będziesz wystarczająco dużo myśleć, aby zająć 

się biznesem. Jedyny problem jaki będziesz miał to problem, który zawsze miałeś; zbyt dużo myślenia 

aby być w teraźniejszości, aby żyć w prawdzie i życiu. 

Żyj każdą chwilę tak jakby to był twój ostatni taniec na ziemi. 

Carlos Castaneda 

Dobrze zachowujący się umysł: Skontrolowany umysł jest jak udomowiony piesek, który dużo śpi. 

Aktualnie biega i szczeka na około przez cały czas. Jest poza twoją kontrolą i kieruje twoim życiem. 

Kiedy przejmiesz nad nim kontrolę, staje się niczym dobrze zachowujący się piesek. 

Kiedy umysł śpi, ty jesteś przebudzony. 

Kiedy umysł jest obudzony, ty śpisz. 

Jeśli chcesz być całkowicie przebudzony, musisz położyć swój umysł do snu, ustawić go w tryb 

czuwania. On zawsze jest na twoje skinienie. Ostrzeże cię przed niebezpieczeństwem i będzie cię 

chronił. Twój umysł jest zawsze gotowy i tylko czeka aby wkroczyć w twoje życie z każdego powodu. 

Kiedy umysł pracuje właściwie, jest jak na autopilocie, który działa w tle. Zajmuje się praktycznymi 

rzeczami w twoim życiu, tak abyś ty był wolny aby móc tylko żyć. 
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Jesteś pewien swojego każdego działania; wszystko jest celowe i wykonywane przez twój umysł dla 

twojego ducha w momencie, w prawdzie, bez myśli i obawy przed konsekwencjami, ponieważ jesteś 

całkowicie świadomy i zawsze robisz właściwą rzecz. Nie możesz zrobić nic złego we wszechświecie, 

który znasz i o tym wiesz. 

Komputery: Pozwólmy maszynom zająć się myśleniem. Naszym celem nie jest myślenie, tylko życie i 

nigdy nie musimy martwic się o maszyny robiące to lepiej. Komputery są coraz nowszej generacji po 

to, abyśmy mogli myśleć coraz mniej i żyć coraz więcej. 

Z wiedzą o ostatecznej prawdzie, nie jesteś dłużej ludzkością czy umysło-rodzajem, ponieważ nie 

będziesz dłużej żyć jako umysł; jesteś nową istotą. Będziesz żyć jako nieśmiertelny duch. 

Przekształcasz się jak gąsienica w motyla; stajesz się istotą duchową i zdajesz sobie sprawę ze swojego 

duchowego ja po raz pierwszy. 

Dopiero kiedy zapomnimy to wszystko czego się nauczyliśmy, zaczniemy wiedzieć. 

Henry David Thoreaou 

Pełny potencjał umysłu: Używanie mniej twojego umysłu nie oznacza nie używanie całego jego 

potencjału; mniej to więcej. Im mniej blokujesz życie, tym więcej będziesz je znać. 

Znać wszystko: Kiedy umysł pozostaje w trybie czuwania, wciąż jest w grze; jest całkowicie świadomy 

świata dokładnie razem z tobą. Widzi i poznaje wszystko po raz pierwszy, i jest o wiele lepiej 

poinformowany niż zanim przejąłeś nad nim kontrolę. 

Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie. 

Albert Einstein 

Będziesz myśleć mniej, ale znać o wiele więcej, ponieważ będziesz doświadczać o wiele więcej i to 

czego będziesz doświadczać będzie realne, nie kłamstwem czy iluzją. Będziesz używać mniej swojego 

umysłu, ale kiedy będziesz go potrzebować, będzie on pracować lepiej. Kiedy używasz mniej swojego 

umysłu, robisz to do czego umysł został zaprojektowany, do czego ewoluował. Używasz absolutnie 

całego potencjału swojego umysłu, jeśli używasz go do pokonania siebie samego, tak aby poznać 

prawdę i życie. Jezus powiedział, „Ci którzy pokonają, będą filarami królestwa niebieskiego.” 

Mówi on, że ci, który pokonają kłamstwo wykreowane przez ich własne umysły będą podtrzymywać  

raj na ziemi. 

Biblia mówi, „Będziesz znał to co jest niepoznawalne”. 

Powyższe stwierdzenie odnosi się do prawdziwego życia, które jest nie do poznania umysłem 

blokującym prawdę i życie. Kiedy umysł usunie się z drogi, poznasz tajemnice życia. 

Biblia mówi, „Nie dostosowuj się do tego świata, ale przekształć się poprzez odnowienie swojego 

umysłu, tak abyś mógł poznać Boga”. 

Jezus powiedział, „Jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie.” 
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Przyjaciel lub wróg: Twój umysł może być twoim najgorszym wrogiem albo najlepszym przyjacielem. 

Jeśli używasz go do pokonania i przejścia ponad siebie samego oraz do zdania sobie sprawy z prawdy i 

życia, wtedy jest twoim najlepszym przyjacielem. Jeśli nie, jest twoim największym wrogiem. 

Wszystko co umysł robi rozprasza cię i uniemożliwia ujrzenie prawdy i życia, w taki czy w inny sposób. 

Jezus powiedział, „Nie próbuj i nie kuś mnie Szatanie, gdyż jest napisane, że ty masz służyć 

duchowi.” 

Żałować: Słowo „żałować” dosłownie oznacza „zmienić swój umysł.” Musimy go przemienić ze sługi 

bestii, z diabła, w anioła, w sługę ducha i następnie w umysł Chrystusa. Biblia mówi, że stajesz się 

nową istotą w Chrystusie. Biblia mówi, „Musisz odnowić swój umysł.” 

„Niech umysł będzie w tobie, taki jaki jest również w Jezusie Chrystusie.” Filip.2:5 

Celem jest posiadanie umysłu Chrystusa, umysłu istoty duchowej. 

Kochać wroga: Jezus nie miał na myśli ludzi, ale diabelski umysł, zwierzęcy umysł, bestię w środku 

całej ludzkości, która musi być pokonana za pomocą prawdy. 

Jezus powiedział, „Najpierw musicie odłożyć waszą miłość do kłamstwa, fałszywy sposób życia, 

którym podążają dzieci na tej płaszczyźnie egzystencji i być zmienionymi, tak abyście nienawidzili to 

co poprzednio kochaliście, a kochali to co poprzednio nienawidziliście. Wtedy będę mógł pokazać 

wam wszystkie rzeczy, gdyż nic nie jest ukryte co nie będzie ukazane, kiedy przyjmiecie umysł 

Prawdy.” 

Kochać oznacza „zwracać uwagę”. Musisz kochać wroga, zwracać uwagę na zwierzęcy umysł, żeby go 

pokonać, tak aby nie miał dłużej żadnej władzy nad twoim życiem. 

W twojej głowie, nie ma walki pomiędzy dobrem a złem. Jeśli z czymś walczysz, dajesz temu życie. 

Drogą jest po prostu chcieć prawdę i życie. Kiedy chcesz z całego swojego serca, zły umysł, twój 

przeciwnik, przestaje istnieć w twoim życiu. 

Nawet zamieszanie widziane jest jako forma miłości po tym kiedy poznasz prawdę. 

 

                                             Część 4-Pełny Obraz-Teraźniejszość: Rozdział 4:3 

                                                 Budzenie się do Życia 

Prawdziwe życie:  Otrzymujesz jedynie bardzo mały procent z całego światła, które wchodzi twoimi 

oczami, z dźwięków które wchodzą przez twoje uszy, odczuć, które przychodzą z wewnątrz i z 

zewnątrz twojego ciała, wszystkich zapachów w powietrzu i smaków w jedzeniu. Twój umysł 

zniekształca, filtruje, interpretuje oraz blokuje większość życia, tak jak ukazane jest na rysunku. Kiedy 

doświadczysz życia w pełni po raz pierwszy, zadziwi cię ono. To najlepsza rzecz jak może być i jest ona 

tutaj przez cały czas w każdym momencie twojego życia, czeka tylko abyś ją wpuścił. To prawda i życie, 

którymi Jezus mówi, że jest; to boska miłość, Bóg i całkowicie żywy ty. Będziesz prawdziwie żywy po 

raz pierwszy. 
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Wskrzesiłeś się, z jedynej śmierci jaka istnieje. 

Martwy na życie: Jezus naprawdę był mylnie interpretowany w kwestii śmierci. 

Kiedy mówi on rzeczy takie jak „nie zasmakujesz śmierci”, nie mówi o śmierci fizycznej. Każdy musi 

zasmakować śmierci fizycznej, nawet on, więc nie mógł mieć na myśli jej. Mówi on o śmierci 

duchowej. Mówi, że jesteśmy martwi na życie. 

Zmartwychwstanie: Opowieść o zmartwychwstaniu jest metaforą, która pokazuje, że wszyscy musimy 

powstać z naszych martwych ja, aby poznać prawdę i życie. 

Problem polega na tym, że ludzie są zbyt martwi na życie aby wiedzieć, że są martwi na życie. 

Ludzie są zbyt nieświadomi aby wiedzieć, że są nieświadomi. 

Mają zbyt zamknięte umysły, aby wiedzieć, że mają zamknięte umysły. 

Są zbyt pogrążeni we śnie, aby wiedzieć, że są pogrążeni we śnie. 

Słynny cud Jezusa o wskrzeszeniu Łazarza jest dobrym przykładem powiedzenia, które zostało 

całkowicie zniekształcone i mylnie zinterpretowane. 

Jezus powiedział, „Nasz przyjaciel Łazarz zapadł w sen, ale ja pójdę i wybudzę go z niego”. Jan 11:11 

Tak mówi Biblia. Jezus mówi, że Łazarz tylko śpi. Gdyby był martwy, a Jezus miał go przywrócić do 

życia, nie powiedziałby tego. 

Dlaczego Jezus miałby powiedzieć, że Łazarz był we śnie, jeśli był rzeczywiście martwy? 

Jezus powiedział, że był on martwy później; miał na myśli martwy na życie, nie martwy fizycznie. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek we mnie wierzy, ale jest martwy, będzie żywy ponownie”. To 

stwierdzenie jest kluczowe do zrozumienia co miał na myśli. Nie może on mówić o kimś kto jest 

naprawdę martwy, ponieważ ta osoba nie mogłaby w niego wierzyć. Tylko ktoś kto jest martwy na 

życie mógłby w niego wierzyć. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? 

Jezus powiedział, „Byłem martwy, a teraz jestem żywy.” 

To jest jedyne odniesienie jakie Jezus robi do zmartwychwstania w Biblii i nie dotyczy ono fizycznej 

śmierci, ponieważ powiedział to zanim umarł. 

Mit o tym, że Łazarz był fizycznie martwy i że Jezus przywrócił go do życia został wykreowany przez 

ludzi, którzy mylnie interpretują to co Jezus właściwie powiedział i co to oznaczało. 

Duży sen: Nie wydaje się to być dużym cudem aby tylko wybudzić kogoś ze snu. Tłumacz nie 

zrozumiał o czym Jezus mówił. Nie zdał sobie sprawy z tego, że ludzie żyją w stanie chodzącego snu, 

żyjącej  śmierci. 

Jezus powiedział, „Przyszedłem abyście mogli mieć życie, gdyż sposób w jakim żyją śmiertelnicy to  

żyjąca śmierć”. Jezus jasno mówi, że ludzkość jest duchowo martwa. 
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Nikt właściwie nie wrócił ze zmarłych; jest to niemożliwe, ale przebudzenie się ze stanu chodzącego 

snu jest możliwe. Potrzebujesz jedynie ostatecznej prawdy aby to zrobić. 

Jeśli w wierzysz w akceptowaną interpretację Biblii, śpisz. 

Historia o Łazarzu jest dobrym przykładem na to jak Jezus może powiedzieć coś głębokiego i 

prawdziwego, a może być to całkowicie zniekształcone i zamienione w mit o cudzie. Tak samo jest z 

cudem o sprawieniu, że ślepy człowiek zaczął widzieć. Jest to metafora o ludziach, którzy są ślepi na 

prawdę i życie. Jezus dosłownie nie przywrócił wzroku ludziom. 

Jezus powiedział: „Jeśli ślepy człowiek prowadzi ślepego człowieka, obydwaj wpadną w dół.” 

Ślepi będą widzieć: Kiedy słowa Jezusa będą poprawnie interpretowane, ludzie będą mogli ujrzeć 

prawdę i życie, na które byli ślepi. 

Kiedy ludzie obudzą się na prawdę, pojmą co Jezus właściwe mówił i co starał się zrobić. 

Biblia mówi, w Janie 9, „Kiedyś byłem ślepy, teraz widzę.” 

Kiedy zrozumiesz, będzie to jak z człowiekiem, który był fizycznie ślepy całe swoje życie i nagle ujrzał 

życie po raz pierwszy. Jest to dobra metafora, ponieważ kiedy widzisz prawdziwe życie po raz 

pierwszy, jest ono tak właśnie zadziwiające i wspaniałe. 

To jak Dorota z Czarownika z Oz wychodząca ze swojego czarno-białego świata i wchodząca w 

magiczny, zaczarowany, jaskrawy świat Oz. Tak jak człowiek ślepy od urodzenia, nie może wyobrazić 

sobie jak życie naprawdę wygląda, tak osoba żyjąca w swoim umyśle nie może wyobrazić sobie jakie 

jest prawdziwe życie. To niespodzianka. 

Hipnoza: Ludzkość jest zahipnotyzowana. Zahipnotyzowany oznacza bycie położonym w stan pół 

świadomości, chodzącego snu. Problem jest taki, że zostaliśmy zahipnotyzowani aby nie wiedzieć, że 

zostaliśmy zahipnotyzowani. Jest to forma samo hipnozy stworzonej przez nasze umysły i umysły 

innych. 

Pod zaklęciem: To tak jakbyśmy byli pod zaklęciem, które ułożyło nas do snu. Potrzebujemy 

pocałunku prawdy aby wybudzić się z zaklęcia. 

Jezus może uzdrawiać chorych; jego wiadomość leczy śpiącą chorobę. 

Jezus nie przyszedł aby stać się wspaniałym lekarzem i uzdrawiać fizycznie chorych; przyszedł aby 

uzdrawiać duchowo chorych. Uczynienie kogoś fizycznie zdrowym nie jest dużym wyczynem. Bez 

względu na to jak dobrze ludzie mogą poczuć się fizycznie, wciąż są martwi duchowo. Nie są spełnieni 

i dlatego znów zachorują i umrą fizycznie bez względu na wszystko. 

Jezus próbował dać ludziom prawdę i życie, obudzić ich, dać im coś naprawdę ważnego, coś co ich 

spełni i co trwa na zawsze, ale ludzie to przeoczyli. Jego wiadomość to: Nie możesz spać, kiedy idziesz 

na drodze do raju. 

Ludzie przeoczyli to w przeszłości, ale my nie musimy tego przeoczyć teraz. 
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Decydujące skupienie: Twój umysł koncentruje się lub zwraca swoją uwagę główne na zmysły wzroku 

i myśli. To dlatego, że te zmysły najbardziej pomogły w naszym przetrwaniu w przeszłości. W próbie 

ocalenia naszych żyć, skupiamy się tylko na części życia i w robieniu tego, nie otrzymujemy całości; nie 

otrzymujemy naszego prawdziwego życia. 

Tak jak Jezus powiedział, „Jeśli będziesz próbować ocalić swoje życie, stracisz je.” 

Są chwile kiedy musisz skupić uwagę na części życia, kiedy się uczysz nowych rzeczy lub w 

niebezpiecznych sytuacjach, ale pozostałą część czasu nie musisz. Uwaga istoty duchowej skupia się i 

poszerza w zależności od sytuacji. 

W pracy musisz skupić się na małej części życia i duchowa osoba staje się całkowicie skupiona aż 

wykona pracę, ale robi to tylko podczas pracy lub nauki. 

Przykład: Musisz się skupić aby czytać tę książkę, ale kiedy przestajesz czytać, możesz ponownie się 

otworzyć. Aby czytać i uczyć się czegoś nowego, musisz używać swojego umysłu, więc nie możesz być 

świadomy czegoś więcej podczas kiedy to robisz, ale jest to konieczne. Musisz być skupiony, kiedy 

prowadzisz samochód lub kiedy jesteś blisko niebezpiecznych rzeczy, ale kiedy nie jesteś, możesz 

całkowicie się otworzyć. Będziesz wiedział gdzie i kiedy nie otwierać się; musisz po prostu być pewny, 

żeby otwierać się zawsze, kiedy możesz. 

Skupiasz się całkowicie kiedy musisz, potem otwierasz się całkowicie. Przestań robić rzeczy 

połowicznie. Zacznij robić rzeczy kompletnie na 100%. 

Nie oceniaj: Musisz przeprogramować swój umysł aby przestał cenić jeden moment bardziej od 

drugiego, czy jeden zmysł od drugiego, aż zrównoważą się i stopią w jedno. Zamiast skupiać się na 

części życia, skupiasz się na całości życia. Robisz to nie skupiając się w ogóle. 

Twój umysł zajmuje się skupieniem, więc wszystko co musisz zrobić to otworzyć się. Twoje oczy wciąż 

będą skupiały się odruchowo bez umysłu, ale na możliwie najszerszym obszarze widzenia. Będziesz 

wiedział kiedy twój umysł jest otwarty, ponieważ wszystko staje się nowe. 

Biblia mówi, „Wzniesiesz się do nowości życia”. 

Biblia mówi, że Bóg tworzy wszystkie rzeczy nowymi. Musisz tylko zacząć widzieć rzeczy takimi jakimi 

są naprawdę, takimi jakie są nam prawdziwie dane. 

Dążenie za prawdą i pięknem to dziedzina działalności w której wolno nam pozostać dziećmi przez 

całe nasze życie. Albert Einstein 

Beztroski: Ludziom wydaje się, że będą biegać jak obłąkani bez swoich umysłów przez cały czas. 

Wydaje im się tak, ponieważ ich umysły sprawiają, że tak im się wydaje, ale to nie jest prawda. Życie w 

teraźniejszości, życie bez umysłu, nie oznacza, że stracisz kontrolę i będziesz żył w beztroski albo 

nieostrożny sposób. Coś przeciwnego jest prawdą; Będziesz miał więcej kontroli. Po raz pierwszy 

będziesz miał realną kontrolę nad tym jak żyjesz swoje życie. 

Odpuścić: Kiedy prawda wsiąknie, nie będziesz miał żadnych trosk, więc technicznie będziesz 

beztroski, ale nie będziesz żył w nieodpowiedzialny sposób. 
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Będziesz wolny od trosk ale nie beztroski. Będziesz jak dziecko, ale nie dziecinny. Niewinny, ale nie 

nieświadomy. Będziesz miał wszystko, ale nie będziesz potrzebować niczego. 

Będziesz żyć celowo i bardziej świadomy swojego każdego działania, więc nie będziesz musiał martwić 

się o odpuszczenie. Poprzez odpuszczenie tego co jest poza kontrolą, zdobywasz kontrolę. Przez 

odpuszczenie niczego, otrzymujesz wszystko. Przez puszczenie iluzji, możesz ujrzeć rzeczywistość po 

raz pierwszy. 

Jezus powiedział, „Jestem we wszystkich rzeczach, ale poza wszystkimi rzeczami. Nie przez szukanie 

mnie znajdziecie, ale przez spokój umysłu.” 

Maksyma,  „Otrzymujesz to o co się starasz kiedy zaprzestajesz starań” nie zawsze działa w przypadku 

ludzi czy rzeczy, ale działa zawsze w przypadku życia. Dostajesz je, kiedy nie starasz się je otrzymać. 

Nie możesz myśleć swojej drogi do prawdziwego życia. Nie myślenie jest drogą. 

Nie starasz się otworzyć swojego umysłu; to nie działa. Musisz zrobić odwrotnie i po prostu wpuszczać 

życie kompletnie. Nie zostawiasz miejsca na umysł. 

Więcej życia=mniej umysłu, mniej umysłu= więcej życia. 

Ładowanie twoich baterii: To jak ładowanie twoich baterii; każdy kawałek życia w teraźniejszości, 

który wpuszczasz do środka budzi cię trochę bardziej i życie po prostu staje się lepsze. Im więcej 

dostajesz, tym więcej będziesz w stanie otrzymać. Jest to jak kula śnieżna. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek ma dużo, otrzyma więcej, a ktokolwiek ma mało, otrzyma jeszcze 

mniej.” 

Do teraz, większość ludzi myślała, że Jezus odnosił się do „rzeczy”, że bogaty stanie się bogatszy, albo  

do wiary, że im więcej masz wiary, tym więcej jej otrzymasz. Prawda jest taka, że Jezus miał na myśli 

„życie”. Im więcej otrzymujesz, tym więcej go otrzymasz. 

Podłączony: Kiedy żyjesz w teraźniejszości, podłączasz się do swojego źródła życia. Człowiek obecnie 

żyje z odłączoną wtyczką. Czas aby podłączyć się całkowicie. 

Dwie drogi: Są tylko dwie drogi aby doświadczyć życia; poprzez umysł lub nie poprzez umył. Masz dwa 

wybory w każdym momencie swojego życia; być ze swoim umysłem lub być z Bogiem/życiem. Wybór 

jest twój. 

Zwolnij wszystko co robisz tylko o jeden procent, a otrzymasz sto procent więcej życia. Jeden rok 

będzie jak tysiąc lat, jak mówi Biblia. 

Kiedy mówię zwolnij, nie oznacza to, że nie będziesz w stanie robić wszystkiego co robisz; robisz to po 

prostu świadomie. Wchodzisz w każdy swój ruch, bądź świadomy każdego ruchu, który wykonujesz. 

Jeśli tak jest, będziesz raczej robił więcej bez starania się o to. 

Wycieczka do Disneylandu: Czy pamiętasz kiedy jako dziecko pojechałeś do Disneylandu po raz 

pierwszy? Tamten dzień wydawał się trwać na wieki. Tak było, gdyż byłeś bardzo w teraźniejszości. 

Wszystko było nowe i ciekawe, więc wyciskałeś każdy kawałeczek życia z każdego momentu. Kiedy 
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obudzisz się na prawdę i życie, wszystko będzie dokładnie takie jak tamtego dnia w Disneylandzie. 

Czas dla ciebie zwolni, ponieważ będziesz otrzymywał więcej życia z każdego momentu. 

Zanim ludzie się obudzą, postrzegają robota Abrahama Lincolna jako coś bardziej interesującego niż 

żyjąca osoba. Prawda jest taka, że sześćdziesiąt trylionów komórek pracujących aby ożywić żyjące 

ciało jest bardziej interesujące niż kilka setek części ożywionego robota. 

Jezus powiedział, że musisz narodzić się ponownie aby ujrzeć królestwo Boga. 

Ponownie narodzony: Twoich pięć życiowych zmysłów stanowi więcej niż sumę ich części. Razem, 

całkowicie otwarte, odsłaniają prawdziwe życie, Boga/życie. Budzisz się z długiego snu i rodzisz się 

ponownie w ciele w którym jesteś obecnie. 

Nie potrzebujesz wszystkich pięciu zmysłów, aby poznać prawdziwe życie. Możesz być głuchy i ślepy 

i wciąż go doświadczać. Chodzi po prostu o usunięcie twojego umysłu z drogi. Jest to zmiana 

perspektywy, z bycia człowiekiem/duchem na ducha/człowieka. 

Początek poszukiwania prawdziwego życia: Zaczynasz od poznawania tylko jednego zmysłu po kolei. 

Zacznij od tych, które były zaniedbywane, jak na przykład twój zmysł węchu. Zmysły, których nie 

używałeś w całym ich potencjale będą potrzebować czasu aby się obudzić; były na wpółmartwe przez 

długi czas. 

Problem umysłu: Kiedy koncentrujesz się na swoich zmysłach i starasz się je otworzyć i zrównoważyć, 

stajesz się świadomy obecności twojego umysłu. Zaczynasz dostrzegać jak powstrzymuje cię on od 

otrzymywania życia całkowicie i naturalnie. Zawsze będzie koncentrował twoją uwagę na części tego 

co otrzymujesz, nigdy na całości. 

Bóg/życie jest wszystkim poza umysłem. 

Umysł jest problemem: Umysł nie może rozwiązać problemu w sposób w jaki zawsze rozwiązuje 

problemy, ponieważ sam jest problemem i nie wiedział o tym do teraz. Jego duża obecność stoi na 

drodze życia. Świadomość stopniowo daje ci zdolność do zmiany natury twojego umysłu, otwarcia się 

i pozostania otwartym. Wymaga to trochę praktyki zanim będziesz mógł to zrobić, ale nauczysz się. 

Wciąż masz umysł filtrujący wkład od życia. Nie wpuszcza wszystkiego do środka; wpuszcza boskie 

życie (perfekcyjne życie), ale boskie życie nie składa się ze wszystkiego co do ciebie przychodzi. Twój 

umysł musi być rozróżniający, w przeciwnym razie życie nie miałoby definicji. Byłoby tylko lawiną 

odczuć i byłoby to zbyt wiele; zbyt wiele dobrego. Umysł, który zna prawdę o życiu wpuszcza wszystko 

to co stanowi najlepsze możliwe doświadczenie, prawdziwe życie. To więcej niż umysł człowieka 

wpuszcza, ale nie wszystko. 

Boski umysł działa jak korektor akustyczny, który kontroluje głośność różnych instrumentów w 

zespole, tak aby brzmiały najlepiej jak mogą. Jest on bardzo subtelny i nie blokuje życia tak jak robi to 

zwierzęcy umysł, ale rzeczywiście reguluje wkład. 

Rób co możesz z tym co masz, tam gdzie jesteś. 

Theodore Roosevelt 
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Nie musisz iść do jaskini i śpiewać. Po prostu zacznij otwierać swoją percepcję gdziekolwiek jesteś i 

kiedykolwiek tylko możesz. 

Nasze zmysły dają naszemu duchowi okno na fizyczny wszechświat. 

Nasze ciała mają tylko jeden cel i jest nim podtrzymywanie naszych zmysłów. Nasze ciała są po 

prostu fizycznym systemem podtrzymującym dla naszych zmysłów. 

Tak jest dlatego, że to nasze zmysły otwierają przed nami świat fizycznego życia. Nasze ciała jedynie 

chronią i poruszają naszymi zmysłami dla nas. Nasze ciała i fizyczne życie nie mają innego powodu do 

istnienia. Musimy stać się obecni w naszych zmysłach. 

Musisz tylko pamiętać, że celem twojego życia jest stanie się bardziej jego świadomym. Jak może 

nie być to najważniejsza, najbardziej wartościowa rzecz do zrobienia? 

Musisz wiedzieć, że życie tak otwartym jak to tylko możliwe, tak często jak to możliwie, jest drogą. 

Zazwyczaj nie chciałbyś starać się czuć, widzieć, słyszeć, wąchać czy próbować wszystkiego w 

teraźniejszości tak bardzo jak możesz. Teraz będziesz. 

Większość ludzi nie wie, że po prostu życie w teraźniejszości jest celem życia. 

Normalnie, nie czujesz ziemi, kiedy idziesz; będziesz teraz. Normalnie, nie słyszysz każdego małego 

dźwięku, ale teraz będziesz. Normalnie, nie starasz się wąchać każdego zapachu w powietrzu, ale 

teraz będziesz. Kiedy chcesz wszystko, w końcu otrzymasz wszystko. To tylko kwestia czasu, kiedy 

poznasz prawdę i zaczniesz za nią podążać. 

Musisz wiedzieć, że jesteś jak figura 1 na rysunku; celem jest stanie się figurą 2. 

Może zająć to chwilę zanim otworzysz się całkowicie, ale nawet czucie ziemi pod stopami częściej i 

bycie świadomym innych rzeczy, których zwykle nie byłbyś świadomy czyni życie o wiele bogatszym. 

Ładuje to twoje duchowe baterie i życie po prostu staje się coraz lepsze w miarę jak otwierasz się na 

teraźniejszość. 

Nie wierzę, że ludzie poszukują znaczenia życia tak bardzo jak poszukują doświadczenia bycia 

żywym. Joseph Campbell. 

Na początku tylko słyszysz, czujesz, widzisz i wąchasz trochę więcej niż zazwyczaj, jednak jest to lepsze 

niż to co było wcześniej, ponieważ otrzymujesz tak dużo więcej życia. Każdy kawałek pomaga. Życie 

buduje się na życiu, życie żywi się życiem. Im więcej życia otrzymujesz, tym więcej go otrzymasz. 

Pamiętaj, że Jezus powiedział, że ci co mają więcej otrzymają więcej, a ci którzy mają mniej otrzymają 

nawet mniej. Innym słowy, im więcej życia otrzymujesz, tym więcej życia otrzymasz, a im mniej życia 

wpuścisz czy przyjmiesz, tym mniej go otrzymasz. Dlatego wpuszczaj wszystko i urośnij w życie. Tak jak 

Bob Dylan powiedział, jesteś zajęty życiem lub zajęty umieraniem. 

Nie widzimy rzeczy takimi jakie one są; widzimy je takimi jacy my jesteśmy. 

Rzeczy, które otrzymujesz poprzez swoje zmysły są twoim życiem; niczym więcej, niczym mniej. To 

wszystko; nie ma nic innego oprócz życia. 
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Prawdziwe szczęście to …czerpanie radości z teraźniejszości, bez bycia nerwowo uzależnionym od 

przyszłości. Lucius Annaeus Seneca 

Rozpoczynasz swoją podróż, w teraźniejszość i ulepsza to twoje życie w minutę po tym jak zaczniesz 

to robić. Podoba ci się to, więc zaczynasz robić to więcej i więcej aż możesz być całkowicie otwarty i 

pozostać taki przez większość czasu. 

Jezus powiedział, „Znajdź najpierw królestwo Boga, wszystko inne przyjedzie po tym.” 

Jedyna praca: Podróż, teraźniejszość stanie się dla ciebie najważniejszą rzeczą, i to jest istotne. Jeśli 

żyjesz dwa razy więcej niż żyjesz teraz, podwoisz życie w którym żyjesz w swoim obecnym cyklu 

życiowym. Jeśli je potroisz, żyjesz trzy razy więcej życia, itd. Jeśli żyjesz w teraźniejszości, naprawdę 

żyjesz więcej niż żyłbyś podczas tysiąca lat życia poprzez umysł, dokładnie tak jak mówi Biblia. 

 

 

 

 

To nie lata w twoim życiu mają znaczenie; tylko życie w twoich latach. 

Abraham Lincoln 

Wiesz, że twoją jedyną pracą jest żyć, być żywym i zdobyć tak dużo życia jak to tylko możliwe przez 

tyle czasu ile jest to możliwe; wszystko inne przyjdzie za tym. 

Powinieneś oddać swoje życie życiu, ponieważ jest to jedyna rzecz, jaka istnieje. 

Omawiamy nie małą sprawę, ale to w jaki sposób mamy żyć. Sokrates 

Co najlepsze z ciebie: Aby zrobić kolejny krok w ewolucji, musisz zrobić absolutnie wszystko co w 

twojej mocy w tym życiu z tym z czym masz do czynienia. Absolutnie najlepsze co możesz zrobić to  

nauczyć się i żyć w prawdzie i życiu. To wszytko co musisz zrobić aby wygrać grę. 

Jezus powiedział, „Najpierw szukaj Boga, a wszystkie te rzeczy będą ci dodane. Nie martw się o 

jutro; jutro zajmie się same sobą”. 

Innymi słowy, oddawaj swoje życie życiu. 

Każdy moment w teraźniejszości jest perfekcyjny i kompletny sam w sobie. 

Życie jest bez znaczenia. Ty nadajesz mu znaczenie. Znaczeniem życia jest cokolwiek mu przypiszesz. 

Bycie żywym jest znaczeniem. 

Joseph Campbell 

Uwaga: Pamiętaj, że ostateczna prawda musi wejść głęboko w twoją świadomość i stać się częścią 

twojego umysłu zanim będziesz mógł obudzić się do życia, więc najpierw musisz czytać i zrozumieć 
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tę książkę. Musisz znać prawdę zarówno świadomie jak i intuicyjnie zanim będziesz mógł poznać 

życie. 

Co to jest życie? To po prostu wszystko realne co znajduje się w teraźniejszości. Życie trwa na zawsze, 

ponieważ niemożliwe jest dla niego aby nie trwało z twojego własnego punku widzenia. Wiemy 

również, że życie jest zrównoważone i absolutnie sprawiedliwe dla każdej żyjącej istoty. 

Pokonanie: Wiemy również jak pokonać równowagę prawdą o życiu (perspektywą), dlatego też 

jesteśmy w trakcie pokonywania bólu i wszystkich negatywnych uczuć i emocji, tak abyśmy mogli być 

spełnieni przez życie na zawsze. 

Czy coś mogłoby być bardziej zadziwiające i wspaniałe? Jak ludzie mogą brać to jako pewnik? Jak 

możesz być nieszczęśliwy w świetle prawdziwej sytuacji? 

Życie to najbardziej realistyczny film jaki jest możliwy; ma ostateczną najwyższą rozdzielczość i 

przestrzenny dźwięk. Ma nawet zapach, a my jesteśmy w nim gwizdami na zawsze. Jak coś mogłoby 

być lepsze od tego? 

 

 

                                                 Część 4-Pełny Obraz-Teraźniejszość-Rozdział 4.4 

                                                                     Życie jest Celem 

Biblia mówi, że droga do destrukcji jest szeroka, a wąska jest brama, która prowadzi do życia. 

Dlaczego nie mówi, że prowadzi do raju czy Boga? Mówi, „życia”. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek znajdzie odpowiednią interpretację tego co mówię, odnajdzie 

wieczne życie.” Biblia jasno mówi w wielu miejscach, że życie jest celem. 

Jezus powiedział, „Przyszedłem żebyście mogli mieć życie, gdyż sposób w jakim żyją śmiertelnicy  to 

żyjąca śmierć.” 

Życie jest tym co ci się przydarza, kiedy jesteś zajęty robieniem innych planów. 

John Lennon 

Cele życia: Naturalnie masz inne cele poza znalezieniem prawdy i życia, ale będziesz miał lepszą 

szansę zrealizowania ich, jeśli twoim głównym celem jest teraźniejszość. Tak jak powiedział Jezus, 

znajdź królestwo najpierw, a wszystko inne przyjdzie za tym. 

Teraźniejszość to jedyna rzecz jaka naprawdę istnieje; jak może nie być celem? 

Umysł i społeczeństwo zdominowane przez umysł ukierunkowane są na cel i jest to dobra rzecz do 

pewnego stopnia. Musisz mieć cele i plany, ale nie musisz o nich myśleć przez cały czas, tak jak ludzie 

to obecnie robią. 

Ustawiasz je jako wytyczne swojego życia i żyjesz w teraźniejszości, kiedy pracujesz w ich kierunku. 

Twoim ostatecznym celem jest zawsze teraźniejszość. Przyszłość nie jest tak ważna jak teraźniejszość, 
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po prostu dlatego, że nie istnieje naprawdę. Skup się na nagrodzie, prawdziwym życiu. Ludzie obecnie 

mają swoje priorytety odwrotnie. 

Jezus powiedział, że musisz urodzić się na nowo, aby pójść do raju. 

Jezus powiedział, że musisz urodzić się z ducha, aby pójść się do raju. 

Prawdziwa miłość: Kiedy uda ci się całkowicie otworzyć w teraźniejszości po raz pierwszy, czujesz się 

tak jak kiedy zakochałeś się po raz pierwszy. Zaczynasz zauważać wszystkie małe rzeczy, śpiewające 

ptaki, itd. Podoba ci się to bardzo; czujesz się jak ponownie narodzony, ponieważ narodziłeś się 

ponownie do prawdziwego życia. 

Biblia mówi, „Bóg jest miłością.” 

Zakochujesz się w samym życiu. Życie nigdy cię nie opuści ani nie przestanie dawać się tobie 

całkowicie. Musisz tylko je wpuścić i odwzajemniać tę miłość. Znać Boga oznacza kochać Boga. Bóg 

jest miłością, jak mówi Biblia. 

Jest to romans między tobą a prawdą i życiem. To prawdziwa miłość, która będzie trwała na zawsze, 

miłość, która jest zawsze nowa, miłość, która nigdy nie umiera. 

Kiedy widzisz prawdziwe życie, wszystko co czujesz to zadziwienie i cudowność, jest to wzniosłe. 

Zaangażowanie: Jeśli zaangażujesz się w ten romans, staniesz się całkowicie spełniony. Wymaga to 

twojego całkowitego zaangażowania, ale nie jest to proszenie o wiele, jeśli w zamian otrzymujesz 

dosłownie wszystko. 

Wszystko: Kiedy angażujesz się w prawdę i życie, angażujesz się właściwie we wszystko w życiu. Każda 

część twojego nowego życia, od twojej pracy do rodziny z tego skorzysta. 

Zaangażować: Przez całkowite zaangażowanie w jedną rzecz, jednocześnie całkowicie angażujesz się 

we wszystko w twoim życiu. Jak mogłoby to być lepsze? Jest to coś co możesz zacząć dzisiaj. Nie ma 

czasu innego niż teraźniejszość i nie ma czasu innego oprócz teraźniejszości. 

2=0: Kiedy naprawdę widzisz przeciwieństwa jako całość, znikają i umysł również znika. Nie ma ciebie i 

życia, ciebie i Boga, nie ma dwóch, nawet jednego. Jesteś wszystkim i wszystko jest tobą. 

Nie mówię tylko o spokoju i zadowoleniu; mówię o prawdziwej rozkoszy. 

Wiedza o równoważących się przeciwieństwach sprawia, że umysł znika, ponieważ umysł wie, że nie 

jest potrzebny, że życie jest bezpieczne, sprawiedliwe i że jest na automacie. 

Nie ma niczego bardziej bezpiecznego i pewnego niż twoje życie, kiedy znasz prawdę. 

Prawda to coś zupełnie odwrotnego niż myślą ludzie, ponieważ myślą na poziomie fizycznym. Na 

poziomie fizycznym, nic nie jest pewniejsze niż śmierć. Na poziomie duchowym, coś odwrotnego jest 

prawdą; nic nie jest pewniejsze niż życie. 

Dlatego prawda jest tak ważna; pokazuje ci czym naprawdę jesteś i co naprawdę dzieje się przez cały 

czas. Pokazuje ci, że życie jest perfekcyjne cały czas. 
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Bóg/życie ma absolutną kontrolę i wszystko będzie sprawiedliwe i perfekcyjne. Ty i wszyscy 

pozostali będziecie mieli zrównoważone życia bez względu na to co robicie czy nie robicie. 

Jedyne pytanie to: Czy nie chcesz czegoś lepszego niż zrównoważone życie? 

Nikomu nie powodzi się lepiej czy gorzej niż komuś innemu. Niektórzy ludzie są obecnie na górze 

materialnie, a niektórzy na dole, ale jest to cykl i każdy otrzymuje tę samą ilość dobra i zła. Nie byłoby 

to sprawiedliwe w inny sposób, prawda? 

Kiedy widzisz prawdziwe życie, otrzymujesz całość, nie tylko pół na pół. 

Każda przyjemność jaką otrzymujesz bez prawdziwego życia będzie zrównoważona, więc dlaczego 

jej szukać? 

Jedyną przyjemnością jakiej naprawdę chcesz jest rozkosz, która przychodzi dzięki znajomości prawdy 

i życia oraz życiu w teraźniejszości. To jedyna rzecz, która ma wartość. 

Umysł szuka przyjemności; duch szuka prawdy. Ci, którzy szukają przyjemności nigdy nie znajdą 

prawdy i życia i zagubią się w zwierzęcej rzeczywistości na zawsze. 

Biblia mówi, że Jezus wyważa przegrodę, przełamuje mury. 

Innymi słowy, prawda i życie przełamują umysł, który odgradza nas od Boga i każdego z osobna; 

odwrotność łączy. Jezus łączy nas ze wszystkim. 

Jeśli usuniesz się ze swojej własnej drogi i pozwolisz aby życie się zdarzyło, otrzymasz to czego 

naprawdę chcesz. Otrzymasz wszytko to co jest lub co kiedykolwiek będzie. To naprawdę jest takie 

proste. Wiedza o tym i zrobienie tego to dwie różne rzeczy, ale wiedza jest początkiem. 

Następną rzeczą aby znaleźć Boga/życie jest szukanie go. Nie możesz przegrać. 

Budzenie się: Twój kontrolujący umysł zacznie wiedzieć, że włączony nie może ci pomóc w tak dużym 

stopniu jak wtedy kiedy jest wyłączony. Zacznie rozumieć co musi zrobić aby dokonać dalszego 

postępu. 

Kiedy twój umysł zrozumie, pomoże ci poznać prawdziwe życie. Zacznie otwierać się sam kiedy nie 

będzie potrzebny. Zmieni się z diabła w anioła. 

Po prostu zniknie w tle. Będzie w ułamku sekundy, kiedy będziesz go potrzebować, ale kiedy nie 

będziesz, wyłącza się albo usuwa tak daleko jak na to pozwala dana sytuacja. Zrobi to automatycznie, 

z refleksem i naturalnie. 

W twojej głowie nie ma walki pomiędzy dobrem a złem. Jeśli z czymś walczysz, dajesz temu życie. 

Drogą jest po prostu chcieć prawdę i życie. Kiedy chcesz całym swoim sercem, zły umysł, twój wróg, 

po prostu przestaje istnieć w twoim życiu. 

Kiedy stajesz się bytem duchowym, twój umysł będzie włączony kiedy go potrzebujesz, ale nie będzie 

bardzo potrzebny, a kiedy nie jest, może być prawie wyłączony przez większość czasu. Kiedy skończysz 

swoją transformację, twój umysł będzie zaprogramowany na nowo aby działać na minimalnym 
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poziomie, kiedy jest potrzebny i aby wyłączać się, kiedy nie jest potrzebny. Nigdy nie włączy żadnych 

negatywnych emocji ani złych uczuć. 

Wieczny partner: Twoje duchowe ja nie może zrobić nic samo. Potrzebuje umysłu jako partnera aby 

robić rzeczy, łącznie z otwarciem się kiedy nie jest potrzebny. Zanim umysł będzie mógł ci pomóc, 

najpierw musi zrozumieć, że jest problemem. 

Rozwiązanie problemu: Dla umysłu nie jest łatwe zrozumienie, że jest problemem, ponieważ do teraz 

zawsze był rozwiązaniem problemów. 

Zrozumienie, że jest problemem zajmie umysłowi pewien czas, będzie musiał przyzwyczaić się do tego 

i przeprogramować się, ale zrobi to. Prawdziwym celem umysłu jest służenie duchowi. 

Pamiętaj, Jezus powiedział, „Nie próbuj mnie kusić Szatanie, gdyż jest napisane, że powinieneś służyć 

duchowi.” 

Prawdziwa perspektywa: Twój umysł jest jak kurz na lustrze twojej duszy, albo jak kamyki na stawie, 

które zniekształcają odbicie. To sprawia, że widzisz życie przez szkło ciemno, jak mówi Biblia (ledwo 

widzieć życie). Twój umysł uniemożliwia ujrzenie prawdziwego życia i tak samo czyni niemożliwym 

zobaczenie siebie. Nie możesz zobaczyć umysłu z twojej obecnej perspektywy i poziomu świadomości, 

ponieważ patrzysz przez umysł na umysł. Umysł próbuje ujrzeć siebie przez siebie. Dlatego też, twoja 

perspektywa musi się zmienić zanim będziesz mógł zobaczyć go jasno. 

Biblia mówi, „Walczymy nie ciałem i krwią, ale przeciwko niewidzialnym grupom zła”. 

Musisz patrzeć ze swojego ducha, prawdziwego ja, aby go zobaczyć. Tylko wtedy możesz ujrzeć umysł 

takim jaki jest i zobaczyć jakim jest przeciwnikiem prawdy i życia. 

 

                                                Część 4 - Pełny obraz-Teraźniejszość: Rozdział 4.5 

                                                       Szatan 

Biblia mówi, „Szatan jest księciem mocy na ziemi.” 

Cały świat znajduje się w mocy, tego który jest zły. Jan 5:19 

Szatan: Słowo „Szatan” oznacza „przeciwnika”. 

Biblia opisuje diabła jako „tego, który oszukuje świat.” Jest tylko jedna rzecz, która nas oszukuje, jedna 

rzecz, która ukrywa prawdę i życie przed nami, ale znajduje się za blisko większości ludzi, aby mogli ją 

zobaczyć. 

Niektórzy ludzie myślą, że diabeł to żyjące stworzenie, coś co ma rogi i odstający ogon, taki kosmiczny 

kryminalista. Jest to właściwie metafora naszych własnych zwierzęcych umysłów. 

Diabeł to tylko nazwa dla siły kłamstwa w naszych życiach. Przeciwnik Boga, Antychryst, itd., jest to 

umysł, bestia w środku. 
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I wielki smok został rzucony, stary wąż, zwany diabłem i Szatanem, który okłamuje cały świat. 

Objawienia 12:9 

Bestia w środku: Jest tylko jeden oszukujący. Jest to wszystko co powstrzymuje nas od ujrzenia 

prawdy i życia, od ujrzenia prawdziwego życia, od bycia z Bogiem. 

Smok to mistyczna bestia, która nie istnieje naprawdę. 

Biblijny metaforyczny opis nie mógłby być lepszy. Diabeł czy smok do którego nawiązuje Biblia to nasz 

zwierzęcy umysł, niewidzialna bestia w środku nas. 

Biblia mówi, że Chrystus zabije Antychrysta prawdą. 

Kiedy ludzie nauczą się prawdy i życia, będą mieli umysł Chrystusa i będą używać prawdy przeciwko 

siłom kłamstwa, aby kontrolować diabła, zmienić diabła. 

Jezus powiedział, „Schowaj się za mną Szatanie! Blokujesz drogę!” 

Anioł Stróż: Jezus nie pozbywa się diabła (umysłu); przejmuje jedynie kontrolę nad nim i ustawia go w 

jego miejscu, w tle, za życiem. 

Szatan będzie przekształcony w anioła światła. 

Przynoszący światło: Słowo Lucyfer oznacza „przynoszącego światło lub przynoszącego świt.” Kiedy 

umysł zda sobie sprawę z tego, że jest problemem, zacznie zmieniać się z Szatana w Lucyfera. 

Opowieść o złych i dobrych aniołach. Wszystkie anioły przedstawiają umysł, zły umysł i dobry umysł, i 

nawet dobre anioły wciąż są umysłem, czymś co blokuje prawdę i życie. Dobre anioły przedstawiają 

dobry umysł, który pomaga ci ujrzeć prawdę i życie, anioła stróża, który walczy ze złymi stanami 

umysłu. Nie są one realne, są tylko metaforami przedstawiającymi różne stany umysłu. 

Biblia mówi, że Szatan jest upadłym aniołem, najwyższym aniołem, który przemienił się w diabła, 

wroga Boga. Musi tylko zrobić coś odwrotnego i przemienić się z powrotem z diabła w boskiego 

pomocnika, i ty staniesz się boską, duchową istotą. 

Twój umysł jest obecnie przed twoim duchem, a musi być za nim. 

Zanim twój umysł przemieni się w twojego pomocnika, twojego stróża, jest twoim śmiertelnym 

wrogiem, wrogiem prawdy i życia, wrogiem Boga. Umysł jest tym co Biblia nazywa Szatanem, a diabła 

twoim wrogiem. 

Zło (Evil) to życie (live) pisane od końca. Wszystko czym zło jest to przeciwność życia. 

Religijne książki są wszystkie zniekształcone i pełne sprzeczności. Lucyfer widziany jest jako zły i dobry 

i jest cały szereg innych aniołów i demonów, ale możesz posortować wszystkie sprzeczności i 

zobaczyć, że właściwie prawda jest w nich ukryta. Jeśli będziesz spędzał swój czas studiując wszystkie 

różne interpretacje i mity, wpadniesz w pułapkę i będziesz spędzał czas w umyśle zamiast żyć z 

Bogiem/życiem. I to jest właśnie to co większość religijnych uczonych robi i jest to poważny błąd. 
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Prawda/kłamstwo: Nie ma dobrych czy złych ludzi; są tylko ci, którzy znają prawdę i ci którzy nie 

znają. Walka pomiędzy dobrem a złem to walka pomiędzy prawdą a kłamstwem, niczym więcej i 

niczym mniej. 

Biblia opisuje Szatana jako „kłamcę” i z definicji oznacza to, że Szatan musi być twoim umysłem. 

Wszystko co jest, to umysł i życie, a życie z definicji jest „prawdą”, więc Szatan, diabeł musi być 

oszukującym umysłem. Jest życie i wyobraźnia; nie ma nic innego. Prawda czy fałsz? 

Mówiący wąż: Umysł jest podstępny jak wąż w Biblii; to idealna metafora diabla/umysłu. Wśliźnie się 

do twojej głowy jak i do twojego życia zanim to zauważysz. Jest to myśl, osąd, wierzenie, pomysł, 

wina, zazdrość, nienawiść, strach, zmartwienie czy jedno z wielu innych objawień umysłu. Zabiera cię 

z teraźniejszości, jeśli go nie zauważysz i nie rozpoznasz jako to czym jest. 

Ten kontrolujący umysł nie jest twoim przyjacielem. Nie jest bardziej twoim przyjacielem niż wąż był 

dla Adama i Ewy w opowieści o Ogrodzie Edenu. Będzie cię kusił, rozpraszał, oszukiwał i sprowadzał z 

drogi. Odgradza cię od Boga/życia i raju. 

Drzewo wiedzy: W mistycznej opowieści o Ogrodzie Edenu, drzewo z którego skosztowali Adam i Ewa 

i z którego ludzkość wciąż się żywi, to drzewo wiedzy. Opisane jest jako wiedza o dobru i złu. To 

wiedza o osądzie, porównaniu, o tym co właściwe i co niewłaściwe, o sukcesie i porażce, narodzinach 

i śmierci, przeszłości i przyszłości, przeciwieństwach życia. 

Adam i Ewa poznali przeciwieństwa, ale nie równowagę przeciwieństw, więc trawa zaczęła wyglądać 

na bardziej zieloną po drugiej stronie ogrodzenia. Ujrzeli swoje ciała i po raz pierwszy poczuli się 

nadzy. Ujrzeli śmierć i zaczęli się martwić. Wiedza sprawiła, że ludzie zaczęli myśleć i martwić się o 

życie zamiast nim żyć. Opuścili teraźniejszość, ponieważ nie mogli jej więcej zobaczyć; już nie 

dostrzegali dłużej raju. Nie mogli zobaczyć perfekcyjności życia. Ludzie stali się umysłem. I tak ludzkość 

(rodzaj umysłowy) został stworzony. W rezultacie, skończyliśmy się w krainie Nod. Kraina Nod to 

kraina półsnu. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy, więc zaczęliśmy żyć w świecie marzeń; usnęliśmy. To 

ciekawe, że słowo „Nod”, miejsce w mitycznej opowieści, zaczęło oznaczać sen lub nie bycie 

przebudzonym na prawdę i życie. To tylko zbieg okoliczności? 

Znając czas, to najwyższy czas aby przebudzić się ze snu, gdyż teraz jest nasze zbawienie bliżej niż 

kiedy wierzyliśmy. Rzymianie 13:11 

Nie powinniśmy wszyscy spać, ale powinniśmy się zmienić. 1 list do Koryntian 15:51 

Dlatego też powiedział, Obudźcie się z tego snu i powstańcie ze zmarłych, a Chrystus da wam 

światło. List do Efezjan 5:14 

Biblia mówi w wielu miejscach, że ludzkość tylko śpi i musi się jedynie obudzić. Problem jest taki, że 

jesteśmy zbyt mocno pogrążeni we śnie, aby wiedzieć, że śpimy. 

Drzewo życia: W opowieści o Ogrodzie Eden jest jeszcze drugie drzewo, z którego ludzkość również 

będzie korzystać. Biblia nazywa je drzewem życia. Kiedy poznamy ostateczną prawdę, budzimy się na 

boskie życie; metaforycznie zaczynamy czerpać z drzewa życia. Budzimy się na nowo jako istoty 

duchowe. Duchowa istota metaforycznie żywi się z obydwu drzew. 
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Biblia mówi, „Zaczekaj, człowiek stał się jak jeden z nas aby znać dobro i zło, teraz wyciągnijmy jego 

rękę i niech czerpie również z drzewa życia i je i żyje na zawsze. Geneza 3:22 

Kiedy żywisz się z drzewa życia, będziesz znać zarówno umysłową prawdę (drzewo wiedzy) jak i żyjącą 

prawdę (drzewo życia). Wtedy będziesz znać prawdę i życie (Jezusa). Czy to tylko kolejny zbieg 

okoliczności? 

Ten wers z Biblii ma przedstawiać głos Boga. Kluczowym słowem jest „żyć”, nie tylko egzystować na 

zawsze. Możesz żyć w Bogu/życiu na zawsze, na zawsze w raju. 

Biblia mówi, że Bóg powiedział do Adama i Ewy: „Jeśli skosztujecie owocu z drzewa wiedzy, na pewno 

umrzecie.” Nie umarli fizycznie, ale umarli duchowo. Umarli na prawdziwe życie; umarli na 

teraźniejszość i raj był stracony. 

Biblia mówi jasno, że jeśli zjemy z drzewa życia po tym jak zjedliśmy z drzewa wiedzy, będziemy jak 

bogowie, „staną się jak jedni z nas”. Oznacza to, że będziemy czymś więcej niż byli Adam i Ewa. Adam 

i Ewa nie byli jak bogowie zanim skosztowali jabłka. Nie chcemy wrócić do ogrodu. Adam i Ewa zrobili 

to co musieli zrobić, aby dostać się do raju. Ogród Edenu nie był idealny, raj jest. Aby zdać sobie 

sprawę z raju, musisz znać prawdę i życie; musisz metaforycznie zjeść z dwóch drzew. 

Ludzie mylnie interpretowali tę historię. Ludzie myślą, że Adam i Ewa zrobili coś złego; coś 

odwrotnego jest prawdą. Adam i Ewa poświęcili raj dla wiedzy. Wąż zrobił im ostateczną przysługę na 

dłuższą metę. Potrzebowaliśmy umysłu aby nauczyć się prawdy i potrzebowaliśmy prawdy, aby 

poznać boskie życie, aby dotrzeć do Boga i raju. 

Biblia mówi, „Musimy zmienić swoje umysły w umysły anioła”. 

Historia o Adamie i Ewie ma w sobie wiele ukrytych rzeczy, ale ogólną wiadomością jest ukazanie w 

jaki sposób zostały stworzone nasze umysły. Opisuje jak połączyliśmy się z diabłem/umysłem i jak 

możemy zmienić tego diabła/umysł ponownie w anioła. 

Dla tego który pokona, dam skosztować z drzewa życia, które znajduje się w środku raju Boga. 

Objawienia 2:7 

Innymi słowy, kiedy pokonasz złudzenia umysłu, możesz ujrzeć życie takim jakie ono naprawdę jest i 

wypełni cię ono. Metafora życia jako owocu czy pożywienia oznacza życie, które kiedy jest prawdziwie 

widziane, odżywi cię. Jezus powiedział, nie tylko samym chlebem człowiek żyje. 

Prawda/metafora: Biblijna historia o Adamie i Ewie jest mitem/metaforą, a nie dosłowną prawdą, ale 

dokładnie wyjaśnia dosłowną prawdę. Zbieg okoliczności? 

Historia metaforycznie opisuje w doskonały sposób przejście z ludzi w ludzkość. Pokazuje nam 

również następny krok w ewolucji. Szanse, że jest to tylko zbieg okoliczności są o wiele za niskie. 

Historia przyszła od zbiorowego nieświadomego, albo Ducha Świętego, jeśli wolisz terminologię 

religijną. 

Objawienie dotyczy początku Chrześcijaństwa; Genesis dotyczy teraz. 

Tak jak większość religijnych książek, Biblia jest od końca i do góry nogami. Ludzie myślą, że Genesis 

dotyczy początku ludzkości, a jest właściwie o jej końcu; jest o tym co dzieje się teraz. Ludzie patrzą na 
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Księgę Objawienia myśląc, że odnosi się ona do teraz albo przyszłości, podczas gdy w większości jest 

ona o początku Chrześcijaństwa, 666 był to Neron, Cesarz rzymski. 

Wiele treści w obydwu księgach jak i w pozostałej części Biblii, stanowi mylne interpretacje lub treści 

przeznaczone dla ludzi, którzy żyli w przeszłości. Staranie się znaleźć prawdę tam gdzie jej nie ma, jest 

tylko oszukiwaniem ze strony naszego umysłu, aby odwrócić uwagę ludzi od realnej prawdy, którą 

książki zawierają. 

Prawda w Biblii jest cała pokręcona; rzeczy nie są we właściwym porządku wydarzeń. 

O teraz: Wszystko, prawie wszystko jest o teraz, ponieważ nic innego nie istnieje. Nigdy nie szukaj 

prawdy w przeszłości lub przyszłości; wszystko jest o TERAZ. 

Zajęło nam dziesięć tysięcy lat, aby znaleźć się w pozycji w której możemy zobaczyć i zrozumieć 

wiedzę i być w stanie jeść z drzewa życia (TERAZ), ale lepiej późno niż nigdy. Jedzenie z drzewa życia 

nie będzie tak proste jak ugryzienie jabłka, będzie wymagało przejęcia kontroli nad naszym 

zwierzęcym umysłem i ustawienia go za naszym duchem. 

Prawda na pierwszym miejscu: Tak jak zaświadcza historia o Adamie i Ewie, musisz nauczyć się 

prawdy zanim otrzymasz życie. Jest to w tym porządku, nie odwrotnie. Wschodnie religie, poprzez 

medytacje i rytuały starają się poznać życie najpierw i to nie będzie działać. Musisz nauczyć się 

prawdy o tej rzeczywistości, całości jej, zanim będziesz mógł zrobić kolejny krok w ewolucji i poznać 

prawdziwe życie. Jak mogłoby być odwrotnie? Jeśli nie rozumiesz jak działa świat, jak możesz go 

pokonać? Nie możesz pokonać czegoś, czego nie znasz. Jest to drzewo wiedzy, a następnie drzewo 

życia w historii o Adamie i Ewie, a Jezus mówi, że jest on prawdą  i życiem. 

Umysł nie jest żywy, chyba że pozwolisz mu ukraść swoje życie. 

Umysł nie jest żyjącą istotą, ale będzie się bronił przed oddaniem kontroli tak długo jak długo 

pozwolisz mu mieć twoje życie. Jeśli pozwolisz, stanie się żyjącą istotą. Będzie tobą i będzie starał się  

przetrwać jak wszystkie żyjące istoty. Kiedy ostateczna prawda zostanie ukazana, przestanie on 

istnieć. 

„Diabeł” (Devil) to zło (Evil) z dodaną literą aby zmienić stan w rzecz. Ta rzecz to twój własny umysł. 

Jego obecność pracuje aby oddzielić cię od prawdy i prawdziwego życia. Twój umysł będzie używał 

swojej kontroli nad kranem przez który płynie woda życia aby kontrolować i mieć więcej kontroli. 

Dlatego też, naprawdę musisz zwracać uwagę aby go pokonać, ale tak jak Jezus powiedział, ci którzy 

pokonają, otrzymają życie wieczne. 

Musisz przeznaczyć czas na to, aby szczerze poznać siebie. Musisz poznać naturę zarówno swojego ja 

umysłowego jak i duchowego, aby poznać ostateczną prawdę. 

Umysł nie lubi robić głupich rzeczy, a oszukiwanie siebie samego jest prawie tak głupie jak to tylko 

możliwe. Im bardziej świadomy się stajesz, tym bardziej twój umysł dostrzega problem; im bardziej 

dostrzega problem, tym bardziej świadomy będziesz. To prowadzi do całkowitej jasności. 

Jezus powiedział, „Wasze umysły muszą być oczyszczone ze wszystkich kłamstw tej rzeczywistości, 

jeśli macie być nauczeni Wiecznej Prawdy.” 
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                                              Część 4-Pełny Obraz-Teraźniejszość: Rozdział 4.6 

                                          Centrum Wszechświata 

 

Centrum wszechświata: Kiedy doświadczasz życia równo ze wszystkich kierunków, doświadczasz 

naturalnego życia, prawdziwego życia. Stajesz się centrum wszechświata, ponieważ jest on tym czym 

prawdziwie jesteś. Wszechświat jest nieskończony we wszystkich kierunkach. Nieważne gdzie się 

poruszysz, zawsze pozostajesz w centrum. 

Możesz powiedzieć, że jest to dobry sposób patrzenia na to, ale to coś więcej, ponieważ jest to 

prawda. Jest to jedyny prawdziwy sposób patrzenia na pełny obraz życia. Kiedy chodzę, nie chodzę 

jedynie po ulicy. Chodzę przez centrum mojego własnego wszechświata i nie omija mnie dużo z tego 

co do mnie przychodzi. 

Biblia miała rację; jesteśmy w centrum wszechświata. Galileusz, Kepler i Kopernik również mieli rację z 

perspektywy umysłu, ale z twojej własnej perspektywy, z jedynej perspektywy, która naprawdę ma 

dla ciebie znaczenie, jesteś w centrum wszechświata i jest to jedyne miejsce w którym możesz żyć w 

nieskończonym wszechświecie. 

Pierwszy krok: Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś w centrum nieskończonego wszechświata i 

zawsze będziesz, zdajesz sobie sprawę jak ważny jesteś dla Boga/życia. Jesteś zawsze w centrum życia, 

w centrum boskiej uwagi. Wszystko co przychodzi do twojego centrum jest tylko dla ciebie i nikogo 

innego. Żyjesz w swoim własnym wyjątkowym wszechświecie; wszystko w nieskończonym 

wszechświecie jest tylko dla ciebie. 

Życie ze świadomością, że jesteś w centrum wszystkiego jest pierwszym krokiem, jaki ludzie 

podejmują aby stać się istotą duchową. To dlatego, że jest to najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Możesz 

zrobić to z twoim umysłem takim jaki jest teraz oraz z innymi ludźmi wokół. Większość ludzi może to 

zrobić od razu. Spróbuj teraz i zobaczysz co mam na myśli. 

Zobaczysz, że naprawdę jesteś w centrum wszechświata. Zobaczysz, że życie naprawdę przychodzi do 

ciebie z każdej strony i bez względu na to co robisz, to się nigdy nie zmienia. Pozostań świadomy, że 

jesteś w centrum. Nie pozwól nikomu ani niczemu wyciągnąć cię z centrum. Zamiast tego, wciągnij ich 

razem ze wszystkim. 

Łono: Kiedy po raz pierwszy się narodziłeś, twoje centrum było na poziomie pępka, ponieważ jest to 

miejsce z którego przyszło fizyczne życie przez pępowinę. W łonie swojej matki czułeś życie równo 

wokół ciebie, głowa nie była inna niż stopa. 

W minutę po narodzinach, zacząłeś oddychać i otworzyłeś oczy; twoja świadomość zaczęła poruszać 

się w kierunku twojej głowy. Za kilka lat, twoje życie było już głównie w twojej głowie. Kiedy stajesz 

się istotą duchową zaczynasz iść w przeciwnym kierunku; wracasz do swojego ciała i kontaktujesz się 
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ponownie z całym życiem. Dziewięć miesięcy, które spędziłeś w łonie twojej matki było najbliższe raju, 

niż kiedykolwiek byłeś w swoim obecnym ciele. 

 

Zawsze żałowałem, że nie byłem tak mądry jak w dniu kiedy się urodziłem. Henry David Thoreau 

Od czasu kiedy się urodzisz, następuje spadek w dół, ponieważ od tego czasu, jesteś coraz bardziej 

poza równowagą  oraz coraz mniej świadomy życia. Życie jest na wpół dobre do momentu aż 

skończysz około dziesięć lat, potem umysł naprawdę zaczyna przejmować kontrolę w twoim życiu. 

Zaczynasz wiedzieć więcej o prawdzie a mniej o życiu. Celem życia jest powrót do równowagi w 

prawdzie i życiu. 

Żyjesz więcej od urodzenia do wieku dziesięciu lat niż od wieku dziesięciu do stu lat. 

Im starszy się stajesz, tym bardziej stajesz się pozbawiony równowagi. Nigdy więcej nie jesteś blisko 

boskiej równowagi, do momentu aż umrzesz i jesteś ponownie w łonie swojej matki lub aż kiedy 

staniesz się istotą duchową i żyjesz w łonie Boga. Jest to lepsza równowaga, ponieważ znasz również 

prawdę, której musiałeś się nauczyć. Jest to równowaga istoty duchowej. 

Łono Boga: Istota duchowa doświadcza czystego życia, nawet czystszego niż kiedy byłeś w łonie 

twojej matki i trwa ono na zawsze. Jest to celem życia. 

Stajesz się bytem o czystym sercu, tak jak napisane jest w Biblii. Serce odnosi się do centrum życia, nie 

twojego serca, które pompuje krew. Cały wszechświat jest w łonie Boga, a ty jesteś zawsze dokładnie 

w jego środku. Kiedy stajesz się świadomy faktu, że jesteś w centrum wszechświata twoja 

świadomość/duch zaczyna opuszczać twoją głowę. Im bardziej to robi, tym łatwiejsze staje się życie 

na zewnątrz twojego umysłu. 

Umysł nie może cię dosięgnąć poza twoją głową. Po prostu pozostań w centrum wszystkiego i 

wszystko zacznie do ciebie przychodzić, jak pokazuje rysunek na stronie dziewiątej. Zrób pierwszy 

krok i odzyskaj swoją prawdziwą pozycję w życiu. 

Jezus powiedział, „Ten kto zna wszystko inne, ale nie zna siebie, nie zna nic.” 

Następny krok to stanie się kim naprawdę jesteś, poznanie siebie i bycie sobą. Kiedy prawdziwie 

poznasz siebie, jednocześnie będziesz znać Boga/życie. 

Bariera umysłu: Ten potężny umysł, który umożliwił nam dotarcie do progu raju, jest teraz tą rzeczą, 

która powstrzymuje nas od podjęcia ostatniego kroku, finalnego kroku w ludzkiej ewolucji. Rysunek 

na stronie dziewiątej czyni bestię widzialną. Jest to autoportret, portret przed i po. 

Jezus powiedział, „Dam wam to co ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało ani czego żadna ręka 

nie dotknęła i co nigdy nie przyszło do głowy ludzkiemu umysłowi.” 

 

                                               Część 4-Pełny Obraz -Teraźniejszość: Rozdział 4.7 

                                         Kluczem jest Prawda 
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Klucz: Ostateczna prawda jest kluczem do raju, który Jezus metaforycznie przekazał Św. Piotrowi, 

założycielowi kościoła; przekazał mu tajemnice królestwa. 

Kościół katolicki, pierwotny kościół Katolicki, założony został przez Piotra, ale większość Katolików nie 

jest nawet zainteresowana aby przeczytać to co Piotr mówi. Ci którzy czytają, mylnie interpretują to 

co ich założyciel powiedział. Ostanie słowa Piotra mówią, że istota duchowa jest przeciwieństwem 

tego czym ludzie są teraz. Poprosił aby być ukrzyżowanym do góry nogami aby pokazać ludzkości, że 

widzi ona rzeczy do góry nogami. Ta wiedza, którą Piotr dał kościołowi, jest kluczem do królestwa 

Boga. Zobacz: Akty Piotra, XXXVIII. 

Kościół powinien robić to co Jezus i ich założyciel mówią aby robić. Kiedy to zrobią, wypełnią swój cel i 

stworzą raj na ziemi. 

Do teraz, nikt nie mógł zrozumieć co Piotr miał na myśli, kiedy powiedział, „Kiedy wyższe stanie się 

niższym, a niższe wyższym, kiedy wnętrze stanie się tym co na zewnątrz, a to co na zewnątrz tym co 

wewnątrz, ujrzymy królestwo Boga.” Teraz możemy wiedzieć o czym on mówił. Do teraz nie miało to 

sensu. 

Jezus powiedział, „Kiedy to co na zewnątrz stanie się tym co wewnątrz, a to co niższe tym co 

wyższe, wtedy ten świat znajdzie pokój.” 

Ludzie żyją jako swoje fałszywe i śmiertelne ja umysłowe, a powinni żyć jako swoje nieśmiertelne ja 

duchowe, dokładne przeciwieństwo tego w jaki sposób żyją teraz. Twój umysł jest jak drzwi lub 

brama, a prawda jest kluczem do tej bramy. Prawda powoduje, że umysł zaczyna zmieniać swoją 

relację z tobą. Prawda zmienia umysł z diabła, twojego najgorszego wroga, w anioła, twojego 

najlepszego przyjaciela. To nie zbieg okoliczności, że metaforycznie Piotr jest strażnikiem bramy raju 

albo, że symbol ołtarza Eucharystii wygląda jak figura 2 na rysunku. 

Twój umysł nie jest dłużej tobą; jest tylko małą częścią ciebie. Nie jest dłużej twoim panem; jest 

twoim sługą. Musi zrobić dokładne przeciwieństwo tego do czego ewoluował (kontrolowania). 

Dlatego też, wymaga to prawdy oraz pewnego wysiłku aby się od niego uwolnić. 

Łatwiej jest denaturować platynę niż oczyścić ze zła ducha człowieka. Albert Einstein 

Duch nieczysty: Kiedy Jezus mówi o duchach nieczystych, odnosi się do duchów, które zabarwione są 

umysłem. Aby mieć czystego ducha, twój zwierzęcy umysł musi być pokonany. 

O czystym sercu: Kiedy Jezus mówi o byciu czystego serca, ma na myśli czystego ducha, mieć ducha 

bez twoich własnych myśli ani uczuć, które go zanieczyszczają. 

Otwórz życie: Musisz zrobić małą przestrzeń miedzy twoim ja duchowym a twoim umysłem, otworzyć 

życie. Musisz rozpoznać to co przychodzi od życia/Boga, a co jest wytwarzane w twoim umyśle. 

Jezus powiedział, „Musisz oddzielić ziarno od plewy”. Mówi, aby oddzielić ducha od twojego umysłu. 

Oddziel prawdę od bzdur. 

Wszystkie myśli, uczucia i emocje pochodzą od umysłu i nie są realne dopóki nie dasz im życia. Musisz 

je tylko rozpoznać jako to czym są i one znikną, a pojawi się prawdzie życie. 
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Oczyszczajmy się ze wszystkiego co zanieczyszcza ciało i ducha, udoskonalając boskość z naszej 

miłości do Boga. List do Koryntian 7:1. 

Już samo widzenie różnicy między twoim umysłem a twoim ja duchowym jest najtrudniejszą rzeczą. 

Byli ze sobą przez długi czas. Kiedy prawdziwie widzisz różnicę, twój duch i umysł zaczynają się 

rozdzielać. Kiedy uda ci się zrobić między nimi przerwę, zaczyna się ona powiększać, tylko musisz ją 

odżywiać, a przestrzeń urośnie. 

Jeśli coś jest wykreowane przez umysł, nie jest to realne; wszystko inne jest realne. 

Umysł zanieczyszcza naszego ducha: Czyni go nieczystym, a Bóg jest czystego ducha. Ostateczna 

prawda usuwa zanieczyszczenia i łączysz się albo stajesz się jednym z Bogiem. Jesteś zmieniony, i 

przechodzisz z niespełnionego śmiertelnego życia do spełnionego, nieśmiertelnego duchowego życia. 

Co mogłoby być łatwiejsze albo być bardziej korzystne? 

Ostateczna prawda=transformacja. To powód dla którego Jezus mówi, że prawda cię uwolni. Prawda 

przeistacza cię poprzez ukazanie ci czym już prawdziwie jesteś. 

W ten sposób możemy wiedzieć, że tradycyjne religie nie mówią prawdy, przynajmniej nie w taki 

sposób aby ludzie mogli ją zrozumieć. Nikt nie jest zmieniony przez to czego uczą. Kiedy coś zostało 

wypróbowane przez miliony ludzi przez tysiące lat bez sukcesu, inteligentna istota zaczęłaby zdawać 

sobie sprawę z tego, że to nie działa. Religia musi znaleźć to czego brakuje. Wszystkie wojny, które 

kiedykolwiek miały miejsce i te które teraz trwają i które wybuchną w przyszłości, wydarzą się, 

ponieważ ludzie nie znają prawdy. 

Nie tylko religia nie działa; tak samo pogoń za pieniędzmi, władzą i sławą, kiedy to wszystko zawsze 

kończy się śmiercią. Ludzie odchodzą jedynie ze swoim zwierzęcym umysłem z którym przyszli na 

ten świat, ale nie mogą tego zobaczyć do ostatnich kilku minut swojego życia. 

Bez ikry nie ma chwały: Ludzie są zaznajomieni z umysłem, ale nie są zaznajomieni z prawdziwym 

życiem. Umysł mówi do ciebie; Bóg/życie nie. Umysł sprawia, że czujesz, że nie jesteś sam, ale z 

Bogiem/życiem nie jesteś sam, chociaż tak wydaje się na początku. Świat umysłu jest mały i przytulny; 

świat Boga/życia jest nieskończony. 

Ludzie przyzwyczajeni są do fałszywego życia i potrzeba czasu aby przywykli do prawdziwego życia. Na 

początku będziesz czuł się o wiele bardziej wygodnie żyjąc w umyśle niż żyjąc życie. Ludzie czują się 

bezpiecznie w tym co znane i niebezpiecznie w tym co nieznane, więc będziesz musiał poznawać 

prawdziwe życie po trochu. To jak z wchodzeniem do gorącej lub zimnej wody. Musisz przyzwyczaić 

się do prawdziwego życia zanim wejdziesz w nie w całości. To się stanie, jeśli znasz prawdę i naprawdę 

chcesz znać życie. Stanie się to naturalnie; będzie po prostu wymagało twojej uwagi i praktyki. 

Życie w umyśle może wydawać się naturalne, ale życie w iluzji to nie jest życie. 

Punkt krytyczny: W miarę jak zaczniesz doświadczać prawdziwego życia, będzie ci się ono coraz 

bardziej podobało. Im bardziej będzie ci się podobało, tym bardziej będziesz z nim w kontakcie, a im 

bardziej będziesz z nim w kontakcie, tym bardziej będzie ci się podobało. Teraz bardziej lubisz być w 

swoim umyśle niż w prawdziwym życiu. Wkrótce będziesz lubić bardziej być w prawdziwym życiu, o 

wiele bardziej. Jest to punkt krytyczny, punk bez powrotu, punt twojego przejścia w istotę duchową. 
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Droga: Musisz tylko zrobić jedną rzecz, a jest nią nauczenie się rozpoznawać co jest realne 

(Bóg/życie), a co jest nierealne (umysł). Wtedy oddawaj swoje życie tylko temu co jest realne. Jeśli to 

zrobisz, fałszywe i wytworzone rzeczy nie będą dłużej kontrolować twojego życia; będziesz wolny. 

Pomyśl o tym zanim zrozumiesz to całkowicie, a następnie po prostu rób to co dyktuje prawda. 

To naprawdę jest tak proste, ale większość ludzi nie może teraz ujrzeć prawdy. 

I ci których ujrzano tańczących, uznani zostali za obłąkanych przez tych, którzy nie mogli usłyszeć 

muzyki. Friedrich Nietzsche 

Obłęd: Wielu ludzi czytając moje słowa nie zrozumie co mówię i pomyśli, że jestem szalony. Jest to 

pierwsza odpowiedź umysłu na cokolwiek innego od tego w co wierzy większość ludzi. Powiedzenie 

„On stracił głowę” to sposób w jaki ludzie opisują szalonych ludzi. Chorzy psychicznie czy szaleni ludzie 

nie stracili swoich umysłów; mają wadliwy umysł. Żyją w umyśle bardziej niż ktokolwiek, ale żyją w 

wadliwym umyśle. 

To najgorsza rzecz jaka komuś może się przydarzyć, ponieważ będzie im trudniej nauczyć się prawdy i 

życia. Jeśli będą mogli się jej nauczyć, będzie mogła ich wyleczyć, ponieważ będą wiedzieć, że nie są 

swoim umysłem i nie pozwolą aby wpływał on negatywnie na ich życie. Lekami oraz prawdą będziemy 

w stanie wyleczyć większość chorób umysłowych. 

Kiedy większość ludzi ma tę samą chorobę, myślą, że jest to normalne i że każdy inny jest chory. 

Pół obłąkany: Właściwie większość ludzi jest pół obłąkana ale o tym nie wie, ponieważ mogą 

funkcjonować z innymi. Zazwyczaj ludzie z którymi się relacjonują są taka samo obłąkani jak oni i 

dlatego czują się ze sobą dobrze. 

Być w towarzystwie czy być popularnym nie oznacza, że jesteś zdrowy; oznacza, że jesteś jak oni, a 

wszyscy mogą być na wpół obłąkani. Popularni ludzie po prostu wiedzą jak prowadzić grę umysłów, w 

którą inni lubią grać i robią to dobrze. 

Definicja obłędu: Moja definicja obłędu to byłby każdy kto żyje w iluzji/kłamstwie, każdy kto nie wie 

czym jest prawdziwe życie. Dlatego widzę, że prawie każdy jest chory umysłowo, ale to dobra 

choroba, ponieważ mogą nauczyć się prawdy i życia i większość to zrobi, kiedy ktoś powie im co się 

dzieje. 

Zły obłęd to prawdziwy obłęd. To ludzie ze złamanym umysłem, fizyczne kalectwo. Możliwe, że nie 

mają narzędzi aby nauczyć się prawdy i życia w swoim obecnym życiu, ale będą czymś w rodzaju 

geniusza w swoim kolejnym życiu. Wszystko się zrównoważy. 

Zdrowienie: Na początku kiedy zaczynasz wyłączać swój umysł, twój umysł może sprawić, że będziesz  

czuł jakbyś popadał w obłęd albo umierał. Jest to mechanizm obronny wbudowany w umysł aby miał 

on kontrolę. 

Nie popadasz w obłęd; odzyskujesz zmysły. 

Prawda jest taka, że wyłączasz swój umysł tak dużo jak tylko możesz, tak aby móc doświadczać życia 

tak dużo jak tylko możesz. Nie ma w tym nic szalonego, prawda? Otrzymywanie najwięcej z życia to 

łatwizna, dosłownie. 
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Jezus powiedział, „Poszukiwacz nie powinien przestawać aż znajdzie. Kiedy znajdzie, będzie 

wytrącony z równowagi. Po byciu wytrąconym z równowagi, będzie zadziwiony. Potem będzie 

królował nad wszystkim.” 

Wyłączanie umysłu i otwieranie się na prawdziwe życie może sprawiać, że będziesz czuć się jakbyś 

tracił zmysły, ale tak nie jest i jeśli robisz to dobrze, nikt nawet nie zauważy, że to robisz. Na początku, 

musisz być naprawdę sam albo nie kontaktować się z ludźmi (umysłami), kiedy to robisz. Kiedy jesteś z 

innymi ludźmi, musisz prowadzić gry umysłowe, chyba że jesteś z ludźmi, którzy są w trakcie 

transformacji lub którzy mogą żyć bez umysłu. 

Umysł ma większą moc na tym świecie niż duch. 

Umysł jest siłą dominującą: Umysł zawsze zarazi osobę, która żyje z czystym umysłem. 

Istota duchowa nie może sprawić aby osoba żyjąca w umyśle przestała żyć w umyśle, ale osoba żyjąca 

w umyśle może aktywować umysł istoty duchowej. Umysł to forma energii; duch jest jak próżnia. 

Biblia mówi, że umysł ma władzę na tym świecie. 

Umysł dominuje na tym świecie. Tak już jest, dlatego musisz być sam lub z innymi ludźmi, którzy znają 

prawdę, aby żyć bez umysłu. Z tego powodu, będzie łatwiej żyć z czystym umysłem na tym świecie w 

miarę jak więcej ludzi nauczy się prawdy. 

Twój umysł oraz inne umysły zrobią wszystko aby trzymać cię poza teraźniejszością i zrzucić cię z drogi. 

Twoim zadaniem jest po prostu pozwolenie im na to, obserwować to i widzieć to jako to czym jest, i 

stopniowo stanie się to słabsze. Będzie łatwiej pozostać na drodze. 

Wielu proroków od czasu do czasu mówiło szalone rzeczy. Można tego oczekiwać od tych, którzy 

muszą mieć do czynienia ze światem pełnym istot widzących całkowicie inny świat (fałszywy świat). 

Życie z mniej wyewoluowanymi ludźmi: Wyobraź sobie, że byłbyś jedynym nowoczesnym 

człowiekiem na świecie pełnym jaskiniowców. Tak właśnie istota duchowa czuje się z ludzkością. 

Starałbyś się wytłumaczyć im elektryczność, a oni myśleliby, że jesteś szalony. Gdybyś zrobił młotek, 

oni użyliby go do drapania się po tyłkach lub pozabijania się, a nie żeby zbudować dom. Po tym jak 

pokonasz umysł, życie z rodzajem umysłowym jest wyzwaniem. Każdego doprowadziłoby to do kresu 

wytrzymałości. Jezus był w tej sytuacji i większość ludzi myślała, że był szalony. Kto był naprawdę 

szalony? 

Wielu proroków zrobiło i powiedziało rzeczy, które inni uznali za szalone; można tego oczekiwać. 

Wyobraź sobie jakby każdy kogo znasz zachowywał się jak małpa. Ty myślisz, że oni są szaleni, a oni 

myślą, że ty jesteś szalony. Będzie o wiele lepiej, kiedy każdy wyewoluuje. 

Nowoczesny prorok: Jest wielu fałszywych proroków. Prawdziwy prorok po prostu widzi rzeczy takimi 

jakie one są w rzeczywistości, to ktoś kto zna prawdę i życie. Fałszywy prorok nie zna, ale chodzi i 

mówi na około, że zna. Przez większość czasu ludzie, którzy naprawdę znają prawdę i życie nie będą 

chodzić w kółko i mówić ludziom cokolwiek. Będą żyć i pozwalać żyć podczas kiedy anonimowo 

rozprzestrzeniają prawdę w Internecie. 
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Prawdziwy prorok nie karze nikomu w nic wierzyć. Będzie robić coś przeciwnego i mówić ludziom, że 

prawda to nie jest żaden system wiary. Będą mówić, że prawda to życie, że prawda jest w  

teraźniejszości, i albo ją znasz albo nie. Prawdziwy prorok powie ci prawdę, tak jak zrobił to Jezus. 

Jezus powiedział, „Bóg jest w środku ciebie i wszędzie wokół ciebie”. 

Istota duchowa z teraźniejszości może i powinna uczyć się od proroków z przeszłości aby nie 

popełniać tych samych błędów. Aby prorok był najbardziej efektywny, muszą wpasować się do innych 

ludzi. Nie służy to prawdzie, aby denerwować ludzi ani żeby myśleli, że jesteś szalony lub że im 

zagrażasz. Chcesz robić coś przeciwnego. Celem powinno być pasowanie do wszystkich i bycie 

popularnym. Jedyną różnicę jaką ludzie powinni ujrzeć w duchowej osobie jest to, że są bardziej 

pewne siebie, niezależne, zrównoważone, odważne, otwarte i kochające niż większość innych ludzi. 

Istota duchowa wie, że wszystko się równoważy, więc żyją każdy, poszczególny moment życia bez 

względu na to co się dzieje. Płyną z każdym momentem. 

Istoty duchowe są zawsze w dobrym humorze; nic nie jest w stanie ich zdenerwować przez dłuższy 

czas, jeśli w ogóle. Mają charakter i zalety wraz z dziecięcą, lubiącą zabawę cechą oraz prostą, zdrowo 

rozsądkową mądrością. Są po prostu ludźmi blisko których lubisz się znajdować. 

Nie wierz w nic: Duchowa istota nie wierzy w nic. Widzą jedynie „to co jest” i dają swoją całkowitą 

uwagę każdemu i wszystkiemu. Mają większą prezencję niż inni ludzie, ponieważ żyją w 

teraźniejszości i są bardziej żywi. Wielu z nich trafia do show biznesu w taki czy w inny sposób. 

Sam: Istoty duchowe lubią być z ludźmi, ale są one również samotnikami, ponieważ zawsze 

najbardziej będą lubiły swoje własne towarzystwo. Kiedy duchowe istoty są same, mogą żyć z 

całkowicie czystym umysłem i być tylko z Bogiem/życiem. Jest różnica miedzy byciem samym a byciem 

samotnym. Duchowa istota nigdy nie jest samotna, ponieważ istota duchowa jest zawsze  z Bogiem. 

Nawet osoba która zna prawdę i życie, duchowa osoba, może żyć całkowicie bez umysłu, tylko kiedy 

są same, chyba że są z innymi, którzy znają prawdę i życie. Dlatego też mogą wydawać się 

samotnikami.                                               

 

                                             Część 4-Pełny Obraz-Teraźniejszość: Rozdział 4.8 

                                              Infekcja Umysłu 

Najbardziej szaleni ludzie kierują domem wariatów. 

Umysły rodzą umysły: Szkoły, rodzina, praca, grupy społeczne, religie i partie polityczne to wszystko 

są umysły tworzące inne umysły na swoje własne podobieństwo. 

Inne umysły są jak zaraźliwa choroba; im bliżej nich jesteś, tym bardziej zarażają twój umysł. Zaczyna 

się to od najbliższych, najbardziej wpływowych ludzi wokół ciebie, takich jak przyjaciele czy przełożeni 

w pracy czy w szkole. 
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Twoja rodzina ma największą moc aby aktywować twój umysł, w szczególności rodzice, bracia i 

siostry, ponieważ byli przy tobie kiedy byłeś bardzo młody i twój umysł się kształtował. To bardzo 

trudne unikać reagowania na rzeczy, które twoja rodzina mówi czy robi bez reagowania na to tak jak 

zawsze to robiłeś. Nie musisz trzymać się z daleka od rodziny czy bliskich znajomych; musisz tylko 

wiedzieć czego możesz oczekiwać kiedy masz z nimi do czynienia. Jest o wiele trudniej pozostać 

otwartym przy nich, ale nie jest to niemożliwe. Musisz starać się bardziej i obserwować swój umysł 

bliżej kiedy jesteś z nimi. 

Nienawidzić swoją rodzinę: Dobrym przykładem powiedzeń Jezusa, które zostały mylnie 

zinterpretowane jest powiedzenie przypisane Jezusowi, który mówi, że musisz nienawidzić swoją 

rodzinę. On tego nie powiedział; powiedział, że musisz kochać jego (prawdę i życie) bardziej niż nawet 

własną rodzinę. Jeśli kochasz prawdę i życie, kochasz wszystko, łącznie ze swoją rodziną. 

To znak: To ważne, że to powiedzenie znajduje się w Biblii, ponieważ ukazuje, że jest więcej mylnych 

interpretacji. Nawet zatwardziali wierzący, którzy teraz wierzą, że cała Biblia jest prawdziwa słowo w 

słowo, zrozumieją, że człowiek miłości taki jak Jezus nigdy nie powiedziałby aby kogokolwiek 

nienawidzić, nie mówiąc już o rodzinie. 

Jezus to facet, który mówi aby kochać nawet swojego wroga. Jeśli ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, 

że na pewno jest przynajmniej jedna zła interpretacja, otwiera to drzwi do zrozumienia, że musi być 

wiele niewłaściwych tłumaczeń i mylnych interpretacji. 

To jedno objawienie otworzy ludziom oczy na to co Jezus naprawdę mówi. Mógłby być to klucz do 

nauczenia się prawdziwej prawdy dla ludzi, którzy wierzą, że wszystko w Biblii jest prawdą. Musisz być 

otwarty na prawdę aby ujrzeć prawdę w życiu. 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek znajdzie właściwą interpretację moich słów, znajdzie życie wieczne.” 

Nie powiedziałby tego, gdy nie wiedział, że później będą mylne interpretacje i że większość ludzi nie 

zrozumie tego co powiedział. 

Baranek Boży: Kiedy staniesz się Barankiem Bożym, będziesz jak baranek, nie lew. Baranek nie ma siły 

ani agresji. Ludzie mylnie zinterpretowali tę metaforę i myślą, że oznacza ona baranka ofiarnego. 

Baranek to metafora, której Jezus używa aby ukazać słabość istoty duchowej w porównaniu do ludzi, 

którzy żyją w umyśle bestii. Bestia jest jak lew, jak silny drapieżnik. Baranek to słabe ofiarne zwierzę. 

Bestia wygra na poziomie fizycznej siły, ponieważ są fizycznie silniejsi, a w ich naturze jest walka i 

próba zdominowania życia. Naturą istoty duchowej jest akceptacja i płynięcie z życiem jak baranek 

bez krzywdzenia nikogo. Lew musi jeść baranki aby przetrwać; baranek nie musi zabijać nikogo aby 

przetrwać. 

Nie można przegrać: Bestia może wygrać na poziomie śmiertelnym, ale zawsze przegra na poziomie 

nieśmiertelnym. 

Istota duchowa nigdy nie może naprawdę przegrać i o tym wie. Bestia nie może nigdy naprawdę 

wygrać i o tym nie wie. 
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Istota duchowa jest słaba w zabijaniu, ale wspaniała w życiu. Człowiek, będąc drapieżnym 

zwierzęciem musiał być wspaniały w zabijaniu, tak jak wszystkie drapieżne zwierzęta. Musieliśmy 

zabijać; było to konieczne aby przetrwać i dotrzeć tutaj gdzie obecnie się znajdujemy. Siła miała rację i 

nawet jeśli nie miała, działała. Po raz pierwszy w naszej historii, coś przeciwnego jest prawdą. Teraz 

musimy stać się wspaniałymi w życiu aby przetrwać i ewoluować. Zmieniliśmy wystarczająco naturę 

świata; teraz musimy zmienić naturę nas samych. 

Teraz, siła nie jest właściwą drogą. Wyjątkiem jest kiedy jest używana do samoobrony. Musimy 

chronić siebie przed niebezpiecznymi zwierzętami na naszym świecie. 

Wczoraj słuchaliśmy królów i skłanialiśmy się przed władcami. Jednak dzisiaj klęczymy tylko przed 

prawdą, podążamy tylko za pięknem i słuchamy tylko miłości. 

Khalil Gibran 

Siła nie ma dłużej racji: Chociaż moc, siła, potęga fizyczna działała (była dla nas korzyścią) w 

przeszłości, nie będzie działała (nie będzie nam dawała korzyści) w przyszłości, jedynie w 

samoobronie. Tak jak powiem później, nie wyszliśmy jeszcze z lasu, ale niedługo wyjdziemy. 

Jezus powiedział, „Potulni odziedziczą ziemię.” 

Zostało to źle zinterpretowane. Jezus właściwie powiedział, „słabi” odziedziczą ziemię. W Jezusie nie 

było nic potulnego. Duchowi ludzie nie będą wyglądać ani działać potulnie. Jesteśmy pełni szacunku, 

ale nie potulni. Będziemy słabi w sile materialnej w porównaniu do bestii, ale będziemy silni w duchu 

i odważni. Będziemy mieć tarczę z prawdy, jak mówi Biblia. Bóg żyje poprzez istotę duchową; nie 

możesz być bardziej mocny. 

Jezus powiedział, „Ci którzy pokonają, nie zostaną skrzywdzeni przez drugą śmierć.” 

Pierwsza śmierć nastąpiła kiedy umysł przejął nasze życia. Jezus mówi, że jeśli pokonasz umysł, nie 

będziesz skrzywdzony przez swoją drugą śmierć (kiedy umrzesz fizycznie). 

Jezus powiedział, „Nic nie może nas skrzywdzić.” 

Jak jakikolwiek człowiek może być słaby, który istnieje naprawdę? 

Henry David Thoreau 

Potęga: Jeśli naprawdę chcesz władzy, musisz pozwolić Bogu żyć przez ciebie, ponieważ staniesz się 

ostateczną potęgą we wszechświecie. Nie możesz stać się mocniejszy. Bóg/życie jest jedyną mocą we 

wszechświecie, ponieważ jest to wszechświat; wszytko inne to jedynie iluzja stworzona przez umysł. 

Mocni ludzie to pierdnięcia  na wietrze. Gdzie tacy ludzie jak Hitler, Stalin czy jakikolwiek inny tak 

zwany potężny człowiek, który żył w przeszłości jest teraz ?Jaką władzę rzeczywiście posiadali? Jest to 

jedynie kosztowna i bardzo krótka iluzja, która może kosztować cię twoją duszę i często tak jest. 

Próba połączenia mądrości i władzy w rzeczywistości rzadko okazała się sukcesem i tylko przez 

krótki czas. Albert Einstein 
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Kłamanie i i umieranie: Pogoń za władzą materialną w naszym krótkim życiu nie ma dużego sensu. 

Ludzie kłamią, oszukują i sprzedają swoje dusze za władzę i w najlepszym wypadku, mają kilka lat 

władzy nad innymi ludźmi, a potem ją tracą i/albo starzeją się i umierają całkowicie bezsilni. Jest to 

rodzaj straty czasu, prawda? 

Jezus powiedział, „Czy korzystne jest dla człowieka zdobyć świat, a stracić duszę? 

Jezus robi dobrą uwagę. Kto chciałby bogactwo materialne, jeśli kosztuje cię ono twoją nieśmiertelną 

przyszłość w raju? Handlujesz coś na zawsze za kilka krótkich lat. A wszystko i tak jest zrównoważone. 

Siła będzie zrównoważona przez słabość. 

Jezus powiedział, „Chwały tego królestwa trwają jedynie moment; chwały królestwa niebiańskiego  

trwają na zawsze.” 

Świat to za mało. James Bond 

To zły interes, nieważne jak na to patrzysz. To życie jest krótkie. Jedynym możliwym powodem dla 

którego ludzie zrobią taki interes jest nieznajomość prawdy. 

Bogactwo to umiejętność w pełni doświadczać życia. Henry David Thoreau 

Kiedy ludzie zaczną widzieć prawdę, nikt nie będzie zainteresowany potęgą materialną. Nie tylko nie 

jest ona warta wysiłku ani ceny jaką musisz za nią zapłacić, ale przychodzi ona również wraz z dużą 

odpowiedzialnością, naciskiem, konfliktem, rozczarowaniem, stresem, fałszywym przyjaciółmi, itd. 

Bycie bogatym i potężnym nie jest takie dobre na jakie wygląda. To kłamstwo wytworzone przez 

umysł. 

Myślę, że celebryci to najnieszczęśliwsi ludzie na świecie. 

Glenn Beck 

Spójrz na Britney Spears; ma sławę, fortunę, młodość, fizyczne piękno i jest mniej szczęśliwa niż 

niektórzy ludzie, którzy mają raka. Ma wszytko co większość małych dziewczynek myśli, że chce, 

ponieważ nie widzą rzeczywistości tego, mimo że można ją zobaczyć w wiadomościach. Te grupy 

celebryckich dziewczyn, które każdy uważa, że nie powinny być w wiadomościach, uczą wielkiej lekcji 

w prawdzie, ale nikt tego nie dostrzega. Z mężczyznami u władzy jest nawet gorzej. Wygląda to o 

wiele lepiej niż właściwie jest w rzeczywistości. Potrzeba materialnego bogactwa i władzy jest tylko 

słabością w charakterze osoby i czymś do czego również niepewni ludzie aspirują. Zdobycie władzy nie 

czyni tych ludzi mniej niepewnymi, ponieważ zawsze obawiają się, że ją stracą. Ogólnie rzecz biorąc, 

nie jest to takie wspaniałe, jest to zamek z piasku. Chcieć władzę oznacza, że nie znasz prawdy. 

Władza to tylko przejściowa iluzja/ułuda. Prawda jest jedyną prawdziwą władzą. 

Używam określenia iluzja/ułuda, ponieważ jest to ułuda dla ludzi, którzy ją mają i szukają jej oraz 

iluzja dla ludzi, którzy widzą ją u innych i wierzą, że jest to coś warte aspirowania. To tylko gra 

umysłowa, która kosztuje cię wszystko. 

Kiedy moc miłości przezwycięży miłość do władzy, świat znajdzie pokój. Jimi Hendrix 
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Nie umniejszam nikogo ani nie mówię, że ludzie u władzy, albo którzy potrzebują władzy są źli; są po 

prostu wprowadzeni w błąd tak jak większość ludzi. Mogą jednak nauczyć się prawdy i pójść do raju, 

tak jak każdy inny i wielu z nich tak zrobi. 

Poeta John Keats kiedyś powiedział: „Piękno jest prawdą, prawdziwe piękno to wszystko co znasz 

na ziemi i wszystko co potrzebujesz znać.” 

Piękno: Duchowe istoty są uosobieniem prawdy. Dlatego są tak piękne jak to tylko możliwe. Piękno 

jest w oku patrzącego, a duchowi ludzie widzą piękno życia. Będziemy wyglądać lepiej niż bestia, w 

szczególności dla nas samych po raz pierwszy w historii. W przeszłości, bestia wyglądał lepiej, 

ponieważ ludzie nie wiedzieli, że bestia była przegranym. Bestia ma prawdziwe piękno ale ukrywa ono 

prawdziwa brzydotę. Nie ma nic piękniejszego niż wąż czy wilk, ale to co robią jest brzydkie. Tak jak 

wszystkie drapieżne zwierzęta, łapią, zabijają i jedzą inne zwierzęta. 

Tylko dlatego, że jest to natura, nie czyni tego dobrym. To natura zwierzęca; możemy być lepsi od 

zwierzęcej natury. Możemy mieć duchową naturę po raz pierwszy. 

Silni ludzie wyglądają na mocnych jak zwycięzcy. Mają pieniądze, władzę i kobiety, a w przeszłości 

prorocy w porównaniu z nimi wyglądali jak przegrani . W bliskiej przyszłości, coś przeciwnego będzie 

prawdą. Duchowa istota ma prawdziwe piękno i nie ma w ogóle brzydoty. Kiedy prawda będzie 

widziana, będą oni postrzegani jako najpiękniejsi. 

Kiedy kobiety będą dawać swoją miłość mężczyznom szukającym prawdy zamiast złym chłopcom i 

wszystkim innym głupkom i fałszywcom, świat zmieni się szybko. Obudźcie się damy. 

Siła kobiet: Gdyby nie przyciąganie jakie mężczyźni czują do kobiet, wciąż żylibyśmy w jaskiniach. 

Mężczyźni zbudowali ten świat, aby zadowolić kobiety. Pół cywilizowany świat jaki teraz mamy jest 

wynikiem silnego przyciągania jakie mężczyźni czują do kobiet. Kiedy kobiety ujrzą prawdę, nie będą 

dłużej zainteresowane głupkami ani fałszywcami. Kiedy obudzą się na prawdę, będą tylko 

zainteresowane mężczyznami, którzy dadzą im oraz ich dzieciom prawdę i życie, prawdziwe 

bezpieczeństwo. To zmieni mężczyzn i zmieni świat szybciej niż cokolwiek innego. W tym sensie, czyni 

to kobiety kluczem do naszego przetrwania i zbawienia. Jeśli one się nie obudzą, jesteśmy wszyscy 

martwi. 

Kobiece ciała stworzone są aby służyć rozmnażaniu, być atrakcyjnymi i rodzić dzieci. Aby najlepiej 

służyć rozmnażaniu, muszą trzymać mężczyzn na ich zwierzęcym poziomie. Potrzebują aby mężczyźni 

byli nastawieni na sex, aby chcieli rozmnażać się. Problem polega na tym, że jest to kij, który ma dwa 

końce. Dobrą stroną jest miłość, sex i dzieci. Złą stroną, drugą stroną tej samej monety jest przemoc i 

wojna. Kobiety utrzymują tę instynktowną bestię w mężczyznach w mocy. Gdyby wiedziały gdzie by to 

zaprowadziło, nie  robiły tego, ale one nie mogą tego zobaczyć, ponieważ jest to ich biologiczna 

funkcja, gra sexu. Są wyjątki, ale większość kobiet gra obecnie w tę grę. 

Jest to promowane w filmach i w całej kulturze popularnej. Zwierzęcy, twardy facet jest super i 

dostaje dziewczynę. Kobiety wzmacniają złe, emocjonalne zachowanie poprzez lubienie tego i 

zachęcanie do tego. Jeżeli kobiety nie zmienią tego w sobie, nie ma dużej nadziei dla ludzkiej rasy. 

Nowy człowiek: Duchowy mężczyzna musi wiedzieć, że kobieta ceni prawdę i życie bardziej niż 

cielesne przyciąganie, ceni Boga bardziej niż zwierzę w mężczyźnie. Duchowy mężczyzna zna 
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niebezpieczeństwa cielesnej miłości i wie jak kuszenie do tego może kosztować go wszystko. Kobiety 

bez wiedzy o prawdzie rzeczywiście powodują upadek mężczyzny. 

Duchowy mężczyzna nie może być mylony z mężczyzną religijnym. Jeden zna prawdę i życie, zna 

wszystko; drugi zna mity. Duchowy mężczyzna jest nową formą życia, która urodziła sama siebie. Jest 

to syn człowieka, o którym mówi Jezus, jest nadczłowiekiem, supermanem do którego odnosi się 

Friedrich Nietzsche. Mężczyzna wierzący w mity jest głupkiem i nudziarzem. Duchowy mężczyzna to 

prawdziwy nabytek, ostateczny mężczyzna, nieśmiertelny i jest wszystkim poza nudziarzem. Nie 

potrzebuje niczego oprócz tego co ma i ma wszystko. On daje kobiecie wszystko. Jeden pokazuje 

drogę do raju, drugi do piekła. Jeden to możliwie najlepszy mężczyzna, a drugi najgorszy. Prawdziwi 

mężczyźni są bardzo rzadcy, ale to może i zmieni się wraz z apokalipsą, która teraz się dzieje. 

Zwierzęta: Kobiety obecnie zainteresowane są mężczyznami ze zwierzęcych względów. Przyciąga je 

dobry wygląd, ciekawa osobowość, pewność siebie, chemia i władza; z tych samych powodów dla 

których zwierzęta nawzajem się przyciągają. Kobiety robią to co robią z tego samego powodu dla  

którego insekty robią to co robią aby łączyć się w pary i rozmnażać. Kiedy prawda zostanie ukazana, 

kobiety zdadzą sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy tutaj tylko po to aby się rozmnażać tak jak inne 

zwierzęta. Byliśmy tam i robiliśmy to przez miliony razy. Tym razem rzeczy są inne, albo powinienem 

powiedzieć, mogłyby być inne. Możemy zrobić i być czymś o wiele więcej niż zwierzęta i każdy kto 

nauczy się prawdy taki będzie. Możemy i będziemy łączyć się w pary i rozmnażać. Nie musimy  

zrezygnować z żadnego pozytywnego i przyjemnego zwierzęcego zachowania, ale musimy wznieść się 

ponad poziom zwierzęcia i robić to co robimy na poziomie duchowym. To czyni zwierzęce rzeczy o 

wiele lepszymi i daje tobie i twojej rodzinie raj na zawsze. Wszyscy mężczyźni i kobiety obiorą 

duchową drogę, kiedy ją zobaczą. 

Kiedy kobiety ujrzą prawdę i obudzą się, staną się nowymi stworzeniami w Chrystusie (prawda i życie) 

i nie przehandlują wiecznej rozkoszy w raju za kilka śmiechów, dreszczy, zwierzęcej chemii i 

tymczasowej władzy. Dostaną te wszystkie rzeczy i więcej, jeśli, i tylko jeśli, dadzą swoją miłość 

mężczyźnie znającemu prawdę. Jest to nieodzowny składnik prawdziwie szczęśliwego związku, 

związku, który jest bardziej romantyczny i satysfakcjonujący niż jakakolwiek fantazja, którą sobie 

wyobrażamy. Kobiety będą miały wszystko i będą mieć to na zawsze. 

Rycerz w lśniącej j zbroi: jest to metafora mężczyzny lśniącego prawdą i życiem. Romans o którym 

kobiety zawsze marzyły jest teraz możliwy, jeśli ujrzą prawdę. Kobiety chcą wszystko i mogą mieć 

wszystko, jeśli znajdą mężczyznę, który zna wszystko. Miłość kobiety będzie najsilniejszą motywacją 

dla mężczyzny aby nauczyć się prawdy. Dlatego też jest to tak ważne aby kobiety nauczyły się prawdy. 

Im szybciej się jej nauczą, tym szybciej mężczyźni się nauczą i tym szybciej ten świat zamieni się w raj. 

Ciało osoby jest jak samochód, który prowadzi duch. Inteligentna istota nie osądza osoby po 

samochodzie jaki tymczasowo prowadzi. 

Wygląd: Jest to trudne do zrozumienia dla kogoś kto żyje w umyśle, ale wygląd nie ma znaczenia dla 

istoty duchowej i wiek również. Kiedy jedna istota duchowa patrzy na drugą istotę duchową, wszystko 

co obie widzą to piękno. 

To nie oznacza, że kobiety nie są bardziej atrakcyjne, kiedy są młode i w swoim fizycznym najlepszym 

okresie. Ten czas może być krótki, więc kobiety nie chcą tracić żadnego z tego cennego czasu na 



74 

fałszywca. W raju, ten rodzaj romansu może trwać na zawsze, ale na tym świecie jest limit czasowy. Po 

tym tak jak on minie, duchowa para przechodzi do innej ale równie satysfakcjonującej fazy życiowej. 

Wygląd i wiek nie mają znaczenia w przypadku mężczyzn, ponieważ to co czyni mężczyznę 

atrakcyjnym jest to co wie i czym jest. Tak jest na tym świecie i prawda to prawda. 

Role: Mężczyzna odpowiedzialny jest za prawdę; kobieta odpowiedzialna jest za życie. Natura wspiera 

te różne role. Natura to Bóg, więc Bóg wspiera te różne role dla mężczyzn i kobiet, dlatego też jest 

grzechem nie żyć w zgodzie z nimi. Poprzez utrzymywanie rodziny w życiu w prawdzie, mężczyzna 

daje kobiecie bezpieczeństwo aby swobodnie żyć życie i wnosić więcej życia do rodziny. 

Odpowiedzialności są bardzo jasno określone, ale zlewają się ze sobą kiedy mężczyźni i kobiety oboje 

żyją w prawdzie i życiu. 

Najfajniejsi ludzie nie myślą dużo. Zajmują się tylko tym co realne. 

Super: Młodzi ludzie chcą być super. Ludzie którzy rozumieją prawdę i życie będą pierwszymi super 

Chrześcijanami na ziemi. Właściwie, będą pierwszymi Chrześcijanami od czasów Jezusa, i kropka. 

Będą zajmować się tylko tym co realne i unikać wszystkiego innego. Duchowi ludzie nie będą 

zachowywać się ani mówić religijnie; będą po prostu żyć prawdziwe życie. 

Prawdziwa religia to prawdziwe życie. Albert Einstein 

Niefajni: Tak zwani Chrześcijanie dzisiaj są niefajni, ponieważ większość to hipokryci, którzy chodzą na 

około pouczając o gniewie Boga oraz innych rzeczach, których nie rozumieją. Większość ludzi, która to 

robi była niefajna przez całe swoje życie i używa religii aby mieć pseudo przyjaciół, którzy z nimi 

wytrzymają. 

Duchowe istoty mogłyby być kimkolwiek; przez większość czasu nie będą mówić co jest prawdą a co 

nie. Będą żyć prawdę i życie oraz podążać swoją drogą. Jedyną rzeczą jaką ludzie zauważą w istotach 

duchowych jest to, że mają prezencję gwiazd filmowych oraz, że są zabawne i ciekawe w obcowaniu, 

że są najfajniejszymi ludźmi. 

Walka: Duchowe istoty nie lubią walczyć; nie mamy już tego w naszej naturze, ale będziemy to robić 

kiedy będzie to konieczne (samoobrona). Ludzie zdominowani przez bestię będą to robić, kiedy nie 

jest to konieczne, i dlatego też wygrywali w przeszłości. Najlepsza obrona to zazwyczaj atak. Bestia 

żyje w strachu i niepewności i będzie oddawać swoje życie zdobywaniu i ochronie władzy materialnej. 

Ludzie kierowani bestią, myślą o tym dużo i wciąż martwią się i przygotowują na najgorsze albo jakiś 

rodzaj podboju. Duchowe istoty żyją w miłości i nigdy nie martwią się niczym. 

Duchowi ludzie oddają swoje życie życiu i nie myślą o walce ani władzy ani o niczym innym przez dużo 

czasu. To czyni ich słabszymi w fizycznym sensie. 

Jedynym realnym bezpieczeństwem jest znajomość prawdy i życia (Jezusa). 

Prawda jest jedyną bezpieczną podstawą na której można się opierać. 

Elizabeth Stanton 

Duchowe istoty nie martwią się o to co najgorszego może się wydarzyć, ponieważ wiemy, że to zdarzy 

się każdemu i absolutnie nic nie można z tym zrobić. Każdy umrze. Duchowe istoty znają prawdę i nie 
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żyją w negacji prawdy. Oczekujemy najgorszego i zamierzamy żyć każdą sekundę życia aż to się 

wydarzy. Potem narodzimy się ponownie w raju i będziemy robić tę samą rzecz, tylko, że lepiej. 

Walka nie jest fajna z wyjątkiem ringu czy w filmach. Walczenie jest brzydkie i drogie w prawdziwym 

życiu. Ludzkie zwierzęta nie są fajne. Hałaśliwi, gwałtowni ludzie są ludzkimi zwierzętami oraz siłą 

przeciwko prawdzie i życiu. Duchowa istota może lubić bestię tylko w skontrolowanej sytuacji, takiej 

jak muzyka heavy metalowa, filmy, ring, itd. 

Walka wprowadza cię w teraźniejszość , ale jest na to teraz lepszy sposób. 

Dlaczego ludzie walczą: Prawdziwym powodem dla którego ludzie walczą nie jest to co myślą, że jest. 

Myślą, że robią to dla sprawy, za to co jest właściwe lub niewłaściwe, ale tak naprawdę robią to po to 

aby znaleźć się w teraźniejszości. Ludzie robią wszystko to co robią, bezpośrednio i pośrednio aby 

dostać się do teraźniejszości i ludzie wciąż będą walczyć aż ostateczna prawda zostanie ukazana i 

ludzie będę mogli żyć w teraźniejszości przez cały czas. Walczenie po to aby znaleźć się w 

teraźniejszości to najgorszy sposób aby to robić, ponieważ daje to więcej władzy bestii niż cokolwiek 

innego. Ludzie którzy się upijają i opowiadają historie które gloryfikują wojnę i przemoc to kłamcy i 

głupcy. Zazwyczaj, ci sami ludzie upijają się dla odwagi i następnie stają się hałaśliwi i niebezpieczni. 

W bliskiej przyszłości, ludzie będą odchodzić od nich w proteście przeciwko ich zachowaniu. 

Twardzi faceci: Używają groźby przemocy aby zdobyć uwagę. Myślą, że to szacunek, a jest to znak 

niedojrzałości i ignorancji. Są głupcami. 

Walka: Ludzie którzy przetrwają walkę zawsze czują jakby czegoś brakowało, ponieważ brakuje 

teraźniejszości. Strach oraz intensywność walki wprowadza ludzi do teraźniejszości, sprawia, że czują 

się bardziej żywi i uważni. Kiedy wracają do normalnego życia, brakuje im tego. 

Dlatego też wracają do tego myślami i sądzą, że było to wspaniałe. Z tego powodu również ludzie 

zajmują się niebezpiecznymi sportami; niebezpieczeństwo może pomoc ci dostać się do 

teraźniejszości, ale to nie jest droga. Przybliża cię ale nigdy nie wprowadzi cię w teraźniejszość 

całkowicie. Piękno polega na tym, że nie musisz wchodzić w walkę ani w niebezpieczne sytuacje aby 

znaleźć się w teraźniejszości czy być bardziej świadomym życia. Musisz tylko nauczyć się ostatecznej 

prawdy. 

Trik polega na tym aby móc wejść w teraźniejszość bez niebezpieczeństwa ani przemocy. 

Prawda jest taka, że niebezpieczne rzeczy dają ci jedynie smak teraźniejszości. Nie dają ci jej w całości 

ponieważ strach, adrenalina, endorfiny oraz inne chemikalia mózgu powstrzymują cię od bycia 

całkowicie otwartym. Jedynym sposobem aby prawdziwie wejść w teraźniejszość jest bycie zdolnym 

do zrobienia tego kiedy rzeczy nie są niebezpieczne. 

Jeśli ludzie nie mogą wejść w teraźniejszość za pomocą prawdy, będą walczyć i robić inne głupie 

rzeczy aby móc to zrobić. 

Zaprogramowani na walkę: Pond miliony lat i niezliczone walki umysł mężczyzn został 

zaprogramowany aby zapomnieć rzeczywistość walki. Mężczyźni zapominają jak bardzo ich stopy i 

każda inna część ich ciała bolała. Zapominają, że byli głodni, zmęczeni jak psy, brudni, przerażeni, 

chorzy, było im gorąco, zimno, bardzo niewygodnie i byli jedzeni żywcem przez insekty. Nosisz duży 
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ciężar i jesteś uzbrojony od stóp do głów, tak abyś mógł zabić drugiego człowieka, innego żołnierza 

takiego jak ty, w  mikrosekundzie po tym jak go zobaczysz. Jeśli ma on szczęście, zobaczy cię pierwszy i 

zabije ciebie. To tak jakby zabić swojego bliźniaka, bo żołnierze są wszyscy tacy sami. 

Cały twój idealizm znika, a ty starasz się jedyne przetrwać; taka jest prawda. 

Nie mogłoby być gorzej, ale ewolucja zaprogramowała nas do zapomnienia, więc jesteśmy gotowi iść 

na wojnę ponownie. Było to konieczne w przeszłości aby przetrwać, ale w końcu nam się udało i teraz  

nie tylko wojna jest niepotrzebna, ale jest to również bardzo ważne abyśmy zmienili swój sposób 

postępowania. Teraz musimy ujrzeć prawdę i zmienić się aby przetrwać. Ludzie którzy obecnie 

zachowują się agresywnie będą dobrze wyglądać jedynie w filmach i w ringu. Kiedy ludzie się obudzą, 

ludzie zachowujący się agresywnie w rzeczywistym życiu będą niepopularni i postrzegani przez 

wszystkich, a w szczególności swoich znajomych jako margines społeczny, czym są. 

Do teraz, ważne było gloryfikowanie przemocy i zachęcanie do głośnego, agresywnego zachowania, 

ponieważ żyliśmy w zawziętym świecie i potrzebowaliśmy przygotowywać młodych mężczyzn do 

wojny. Teraz czasy się zmieniają i każdy kto trzyma się dzikiej przeszłości będzie widziany jako głupiec 

którym jest i będą społecznie bojkotowani aż zmienią swoje zachowanie. Tylko prawda może 

powstrzymać ludzi od walki. 

Prawda zatrzymuje przemoc: Prawda czyni ludzi szczęśliwymi i bezpiecznymi. Tylko nieszczęśliwi, 

niepewni albo przestraszeni ludzie walczą. Kiedy prawda i życie zostaną wyjawione każdemu, wszyscy 

będą szczęśliwi i bezpieczni i to powstrzyma każdy konflikt. 

Nieszczęście było dobre: W przeszłości lepiej było być nieszczęśliwym i niespełnionym, ponieważ jeśli 

byłeś szczęśliwy, nie rozwijałeś się znacząco materialnie. W przeszłości nieszczęśliwi ludzie, którzy 

rozwinęli się bardziej, mogliby cię zaatakować i zabić. To zmuszało każdego do życia w stanie 

nieszczęścia aby przetrwać. To jest jeden z powodów dla których wszyscy musimy ujrzeć prawdę mniej 

więcej w tym samym czasie aby stać się szczęśliwymi razem. 

Zniszczenie tubylczych ludzi: Dobrym przykładem jest konflikt między Europejczykami a kulturami 

tubylczymi. Tubylcy byli szczęśliwi w swoich życiach, Europejczycy nie, dlatego ich bronie rozwinęły się 

szybciej, dając im moc do zniszczenia tubylców. 

Wielkim duszom zawsze sprzeciwiają się przeciętne umysły. 

Albert Einstein 

 

                                            Część 4-Pełny Obraz-Teraźniejszość: Rozdział 4.9 

                                      Zbiorowy Nieświadomy 

Jedyną nadzieją na prawdę jest to aby została ona usłyszana przez duży procent ludzkości w mniej 

więcej tym samym czasie. Technologia komunikacji ewoluowała nareszcie do punktu w którym 

prawda może dosięgnąć większość ludzkości w krótkim czasie. Kiedy ostateczna prawda zostanie 

zdefiniowana, może być przekazywana każdemu prawie natychmiastowo, w mgnieniu oka, jak mówi 

Biblia. W przeszłości prawda nie mogła wyjść na powierzchnię i przetrwać, ponieważ tylko mały 
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procent ludzkości mógł usłyszeć prawdę. Większość ludzi, którzy by jej nie zrozumieli albo wierzyli w 

mity, skrzywdziłoby proroków, a prawda skończyłaby ukryta w mitach. 

Istoty duchowe nie mogły wygrać w przeszłości, ale czasy się zmieniają i dzięki światowej 

komunikacji, istoty duchowe mogą wygrać teraz. 

Zbiorowy nieświadomy: W ostatnich kilku pokoleniach odkryliśmy dwie niewidzialne siły: 

elektryczność i fale elektromagnetyczne (radio). Nikt nie wierzył, że one istniały kilkaset lat temu. W 

tym pokoleniu odkryjemy nową niewidzialną siłę, którą nazywam zbiorowym nieświadomym 

umysłem. Jest to siła lub część siły, która daje nam ciągłość z jednego życia do następnego. Bez niej, 

nie byłoby ewolucji. 

Duch Święty: Biblia nazywa ją Duchem Świętym i księgą życia. Tak jak mówi Biblia, zawiera ona 

wszystko to co robimy i kontroluje naszą ewolucję. 

Wyjście na jaw: Siła kierująca utrzymuje nas w kursie. To jedyna część naszego umysłu, która nie jest 

zniszczona, kiedy nasze ciała umierają i może przejść przez fizyczną śmierć razem z nami. Znajduje się 

na zewnątrz naszych ciał i jest od nich niezależna. 

Czynnik X: Dlatego też mrówki, pszczoły, ławica ryb czy stado ptaków poruszają się jak jeden duży 

organizm. Dlatego w odpowiednim środowisku, DNA i życie będą formować z chaotycznego ruchu 

nieorganicznych cząsteczek. Istnieje subtelna inteligencja. Dlaczego tak jest, że wszystko wydaje się 

być kierowane przez Boga lub pewien rodzaj światowej, wszechobecnej inteligencji?. „Ujawniająca” 

nauka pracuje nad tym fenomenem. Większość rzeczy może być wyjaśniona przez znane siły, nie 

wszystko. Powodem dla którego nie odkryliśmy jeszcze tej siły jest to, że jest ona bardzo subtelna, 

mimo że kieruje dosłownie wszystkim. Będzie niemożliwa do odkrycia czy zmierzenia na 

urządzeniach, które obecnie posiadamy. Nie możemy jej zobaczyć, ale możemy zobaczyć co robi. 

Wiemy, że istnieje, ponieważ możemy zobaczyć jej efekty. Ten czynnik X, łącznie z chaotyczną szansą i 

przetrwaniem najsilniejszego doprowadził do ewolucji życia. Zbiorowy nieświadomy jest czynnikiem X 

albo przynajmniej oddziałuje na niego. Łączy nas na podświadomym poziomie z umysłami całego 

pozostałego życia. 

Ciemna energia: Naukowcy mówią, że więcej niż dziewięćdziesiąt procent znanego wszechświata 

składa się z czegoś co nazywają ciemną materią i ciemną energią. Wiedzą, że ona tam jest z powodu 

jej grawitacyjnych wpływów na rzeczy, które mogą zobaczyć, ale jest to wszystko co o niej wiedzą. 

Mówią, że nie wiedzą czym jest dziewięćdziesiąt dziewięć procent wszechświata. Ta ciemna energia 

mogłaby być tam gdzie znajdujemy zbiorowego nieświadomego. Wiemy, że zbiorowy nieświadomy 

istnieje z tych samych powodów; widzimy jego efekt w życiu. Obecnie, jedynym sposobem aby 

wiedzieć, że zbiorowy nieświadomy istnieje, jest to, że musi. Potrzebowaliśmy pomocy aby dotrzeć tu 

gdzie teraz jesteśmy. 

Stary człowiek w niebie: Byłoby łatwe wyobrazić sobie, że pomocnikiem jest Bóg, który wygląda jak 

my (nasz obraz), ale nie ma na to żadnego dowodu. To musi być bardziej jakaś bardzo subtelna, 

niewidzialna forma energii jak grawitacja i /lub fale elektromagnetyczne lub coś czego jeszcze nie 

odkryliśmy, co jest jak one, czym wpływa na życie. 

Umiejscowienie siły kontrolującej życie w ludzkim ciele działało w starożytnej przeszłości, ponieważ 

prymitywni ludzie nie wiedzieli o niewidzialnych formach energii. Nieznane siły natury wyjaśniane 
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były mówiąc, że zrobił to Bóg. Od tego czasu nasza wiedza ewoluowała i dokonała postępu. Teraz 

wiemy o niewidzialnych siłach. Wiemy, że są one po prostu formą energii. 

Inteligentny projekt istnieje; religie po prostu nie wiedzą jeszcze czym on jest. 

Zbiorowy nieświadomy nie jest żywy. To tylko część naszych umysłów, przedłużenie naszych umysłów, 

nie oddzielna część. Zbiorowy nieświadomy jest czymś w rodzaju grawitacji, która łączy nas 

wszystkich, Jezus nazywa go Duchem Świętym. 

Jezus  powiedział, „Duch Święty nauczy was wszystkich rzeczy”. 

Carl Jung używał pojęcia „zbiorowy nieświadomy”. Ja używam go aby opisać coś o wiele 

potężniejszego niż to co on opisuje. Używam tego samego pojęcia, ponieważ ono najlepiej opisuje 

fenomen, który próbuję wytłumaczyć. Nie wiemy jeszcze o nim za wiele. To zmieni się w tym 

pokoleniu. Mam teorię: 

Uniwersalny umysł: Tak jak taśma magnetyczna i płyty przechowują informacje na komputerach, 

grawitacja i/lub podobna forma całej rozpowszechnionej energii mogłaby zbierać i przechowywać 

całą informację z naszych umysłów. Mogłaby również przetwarzać informacje poprzez mieszanie jej ze 

zbiorowym nieświadomym całego pozostałego życia na Ziemi oraz nawet życia w innych światach. Tak 

jak komputer, może być do niej dostęp i może być używana aby przenosić informacje z powrotem do 

ludzi jako inspiracje, itp. Niektórzy ludzie mogą połączyć się z nią i ściągnąć odkrycie, piosenkę, dzieło 

sztuki czy książkę taką jak ta. Wszystko czego możemy być pewni jest to, że jest możliwe 

komunikowanie się z pewnym rodzajem uniwersalnego umysłu. 

Każde poszerzenie wiedzy wynika z uczynienia świadomym tego co niewiadome. Friedrich 

Nietzsche 

Innymi słowy, kiedy usuwasz swój umysł z drogi, stajesz się świadomy tego czego nie byłeś świadomy 

wcześniej. Stajesz się świadomy czegoś poza umysłem. Możesz nawiązać kontakt z uniwersalnym 

umysłem życia. 

Intelekt odgrywa małą rolę na drodze do odkrywania. Przychodzi skok w świadomości, nazwij to 

intuicją czy czymkolwiek; rozwiązanie przychodzi do ciebie, a ty nie wiesz jak i dlaczego. Prawdziwie 

cenną rzeczą jest intuicja. Albert Einstein. 

Inspiracja: Słowo oznacza „oddech Boga”. To stąd pochodzą idee, sztuka, poezja, filmy, filozofia, 

muzyka, wynalazki, objawienia i wszystkie inne twórcze rzeczy. Ukazuje się ona na wiele sposobów, 

takich  jak talent, intuicja czy wgląd. 

Intuicja: Intuicja i inspiracja pochodzą z tego samego miejsca. Obie są objawieniem zbiorowego 

nieświadomego. Kiedy twórczy ludzie, spytani są skąd otrzymali pomysł na coś, mówią, że byli 

zainspirowani, że śnili o tym, że przyszło to do nich nagle, itd. Wszystkie nowe kreatywne rzeczy 

pochodzą spoza naszych umysłów. Z definicji, muszą pochodzić z zewnątrz umysłu aby być naprawdę 

nowe. Kiedyś Paul McCartney został spytany skąd pochodzą jego piosenki. On odpowiedział, „Nie 

wiem, wydają się przychodzić z powietrza.” 
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Kiedy prawdziwa muzyka przychodzi do mnie, muzyka sfer, muzyka która przewyższa zrozumienie- 

nie ma to nic wspólnego ze mną, ponieważ ja jestem tylko kanałem. Dla mnie jedyną radością jest 

to, że jest mi dawana i że mogę zapisywać ją jak medium…, są to momenty dla których żyję. 

John Lennon 

Dowody: Musi być zewnętrzny wpływ, ponieważ idee mogą przyjść do wielu ludzi w mniej więcej tym 

samym czasie. Na przykład, język rozwinął się w mniej więcej tym samym czasie wszędzie na planecie. 

Religie z różnych czasów i miejsc mają wiele wspólnych rzeczy. Wynalazki i style w muzyce i sztuce 

przychodzą do ludzi mniej więcej w tym samym czasie. To nie jest tylko zbieg okoliczności. 

Możesz wiedzieć, że cała wspaniała czy zainspirowana muzyka pochodzi od zbiorowego 

nieświadomego, ponieważ gdyby tak nie było, muzycy, którzy napisali klasyczne utwory w przeszłości, 

wciąż pisaliby klasyczne utwory teraz. Kilkoro to robi, ale większość nie. 

Wielkie inspiracje przychodzą kiedy przychodzą, a kiedy przestają przychodzić, nie ma sposobu aby 

muzycy mogli tworzyć muzykę samodzielnie. To jak dobrze grasz na instrumencie nie ma z tym nic 

wspólnego. Im starsi stają się muzycy, tym lepsi stają się w grze, ale często swoje wspaniałe piosenki 

mieli wtedy, kiedy byli młodzi i nie umieli grać tak dobrze. 

Tak samo jest z książkami, sztuką i wynalazkami. Raz na jaki czas pojawia się Mozart, Beethoven, Tesla 

czy Einstein. Ci ludzie byli po prostu bardziej podłączeni do zbiorowego nieświadomego; z tego 

powodu otrzymali więcej inspiracji. 

Mój mózg jest jedynie odbiornikiem, we Wszechświecie istnieje jądro z którego otrzymujemy 

wiedzę, siłę oraz inspirację. Nie spenetrowałem jeszcze sekretów tego jądra, ale wiem, że ono 

istnieje. Nikola Tesla 

Mozart, Tesla i Einstein byli po prostu bardziej zainspirowani niż większość ludzi. 

Einstein miał wszystkie swoje wspaniałe idee podczas jednego roku (1905), kiedy był on urzędnikiem 

patentowym w wieku dwudziestu kilku lat. Nazywał go cudownym rokiem; był to rok wielkich 

inspiracji. Resztę swojego życia spędził pracując nad tymi ideami i nie miał więcej żadnych wielkich 

inspiracji. Jego życie jasno ukazuje, że wielkie idee przychodzą jako inspiracje. 

Ludziom zajęło ponad trzy lata aby zobaczyć o czym Einstein mówił i zaakceptować jego idee. Prawie 

wszystkie wielkie idee pojawiają się przed swoim czasem i całemu światu zajmuje dużo czasu aby je 

zaakceptować. Tak samo jest z rzeczami powiedzianymi w tej książce. Większość ludzi będzie 

potrzebowała dużo czasu aby zaakceptować to co jest napisane jako prawdę. 

Inspiracja podróżowała po całej planecie przez różne miejsca i ludzi w różnych czasach w historii. 

Obecnie znajduje się w Ameryce, ponieważ  tworzymy wszystkie wspaniałe, nowe wynalazki, ale była 

również w Chinach w czasach wynalezienia prochu strzelniczego, kompasu, itd. Była w Egipcie, kiedy 

zbudowali piramidy, w Grecji w formie Arystotelesa i Sokratesa. Była w Hiszpanii podczas czasów 

konkwistadorów, w Rzymie, kiedy stworzyli najlepszą cywilną inżynierię. Była na Bliskim Wschodzie w 

czasie Al-Jazari. Była we Florencji w czasie renesansu, w Wiedniu podczas złotego wieku muzyki 

klasycznej. Była w Niemczech, kiedy wynaleziono silnik odrzutowy i rakiety. Była w Anglii, kiedy silnik 

parowy został wynaleziony i kiedy rozpoczęła się era przemysłowa. 
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W przeszłości, czasy wielkich inspiracji wśród grupy ludzi ukazywały się często również w sile 

militarnej i wojnie, czyniąc miejsce czy państwo w którym miały miejsce najpotężniejszym państwem 

na świecie. Ta siła inspiracji przychodzi i odchodzi. Włosi nie są Romanami i żadne z innych miejsc i 

ludzi, które wymieniłem powyżej nie są tym czym były. Jedyna różnica jest taka, że ludzie, którzy tam 

żyją nie są już bardziej zainspirowani od pozostałych ludzi. 

Jeśli analizujesz historię, możesz dosłownie zaobserwować inspirację poruszającą się na około przez 

różnych ludzi w różnych czasach i miejscach. Przychodzi i odchodzi, a moc oraz wspaniałość osoby czy 

nacji przychodzi i odchodzi razem z nią. Ameryka będzie miejscem, gdzie inspiracja zostanie najdłużej, 

ponieważ jest ona złożona z ludzi zewsząd. 

Inspiracja może przyjść i zostać, jeśli nauczysz się prawdy i życia. 

To nie oznacza, że zawsze będziesz tworzyć wspaniałe wynalazki czy muzykę, ponieważ kiedy zdasz 

sobie sprawę z ostatecznej prawdy, zrozumiesz, że te rzeczy nie są takie ważne. Zdasz sobie sprawę, że 

jedyną rzeczą, która jest ważna to żyć i rozprzestrzeniać prawdę oraz życie. 

Biblia mówi, „Błogosławieni są ci, którzy cierpieli i znaleźli życie”. 

Wielu artystów wierzy, że musisz cierpieć aby być zainspirowanym do wspaniałości, ale nie jest to 

konieczne i jest to strata czasu. Musisz tylko poznać prawdę i życie. Cierpienie może zdestabilizować 

umysł i przez to wpuści on mało inspiracji aby przeszła przez ciebie, więc to nie działa, ale dlaczego 

robić to w ciężki sposób, jeśli jest teraz przyjemniejszy sposób? 

Prawie wszytko to co właśnie czytasz przyszło z powietrza jako inspiracja. Moje inspiracje przychodzą 

jako objawienia prawdy. Rzeczy, które otrzymałem od innych ludzi służą jedynie wspieraniu nowych 

objawień w tej książce. Z definicji, jakakolwiek prawdziwie nowa prawda musi przyjść z zewnątrz 

ciebie oraz pozostałej części świata, aby być naprawdę nowa. Jeśli coś jest znane lub istnieje, nie jest 

to nowe. 

Wszystkie religie, sztuki i nauki są gałęziami tego samego drzewa. 

Albert Einstein 

Jak ja widzę życie: W moich książkach, zobaczysz, że interpretuję rzeczy (filmy, muzykę, Biblię, itd.) z 

mojej własnej, wyjątkowej perspektywy. Jest ona często całkiem inna od interpretacji autora. Widzę 

wszystko jako przychodzące od tego co nazywam zbiorowym nieświadomym umysłem. Religie 

nazywają go Duchem Świętym. Widzę dwie różne kategorie; zwierzęcy umysł i duchowy umysł (boski 

umysł). Wszystkie świadome, żyjące formy życia (ludzie i zwierzęta) otrzymują swoje ciała i życie z 

jednej z dwóch kategorii albo kombinacji obydwu. Te umysły wsiąkają w całą rzeczywistość jak fale 

radiowe, ale nie są energią taką jaką znamy. Ludzie i zwierzęta nastrajają się do tych fal jak radio 

odbiornik. Wszystkie zwierzęta poza ludźmi oraz ich zwierzętami domowymi nastrojone są tylko do 

zwierzęcych umysłów. Ludzie oraz psy i koty otrzymują kombinację obydwu. Jedne są bardziej 

zwierzęce niż duchowe, inne są bardziej duchowe niż zwierzęce. Każdy człowiek ma inną kombinację. 

Ludzie którzy mogą zobaczyć prawdę życia mogą podłączyć się do wystarczającej ilości kanałów 

duchowych aby połączyć się z umysłem Boga (tego który stworzył wszechświat). 
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Kiedy zrobisz połączenie, zostawiasz zwierzęcą rzeczywistość mentalnie i zostawisz ją fizyczne, kiedy 

umrzesz i na nowo się urodzisz. To jest cel. 

Jezus powiedział, „Naucz się znaczenia stworzenia, które cię otacza, a dostrzeżesz tajemnice ukryte 

przed twoim wzrokiem, gdyż wieczna prawda zapisana jest na wszystkim co istnieje. Mówi ci prawdę, 

kiedy mówi, że ma nic ukrytego co nie będzie wyjawione osobie, która może czytać stworzenie i Boga 

(życie). 

Nieidealna: Ta książka nie jest perfekcyjna. Każdy kto jest w stanie zobaczyć prawdę, nie będzie 

oczekiwał aby taka była. Powód jest taki, że informacje pochodzące od zbiorowego nieświadomego 

muszą przejść przez mój nieperfekcyjny, zwierzęcy umysł. To powiedziawszy, jest to najjaśniejsze, 

najbardziej dokładne i kompletne wytłumaczenie prawdy o życiu na ziemi. Było ono na topie przez 

ponad pięć lat. Pozostanie na topowej pozycji aż coś lepszego zostanie przedstawione do zawodów. Ta 

książka jest stale ulepszana i aktualizowana, więc powinna być często na nowo czytana. Powtarzanie 

jest konieczne do tego aby weszła w twoją podświadomość i zmieniła twój umysł i twoje życie. 

Powtarzanie: Lepiej jest czytać tę książkę wiele razy niż czytać inne książki, które nie są takie dokładne 

i kompletne. Czytanie innych książek tylko sprowadza ludzi z najlepszej drogi. Powinieneś również 

skopiować tę książkę na swój twardy dysk od czasu do czasu, tylko na wypadek, gdyby siły kłamstwa 

usunęły ją z Internetu. Wejdź na globaltruthproject.com aby otworzyć linki do ściągnięcia. 

Podłączeni: Bycie podłączonym mentalnie przez grawitację i/lub pole magnetyczne ziemi czy coś 

podobnego nie jest takie przesadne. Nasze umysły są tylko bioelektrycznym działaniem w naszych 

mózgach. Grawitacja oraz pola elektromagnetyczne przechodzą przez nasze mózgi przez cały czas. 

Byłoby bardziej zaskakujące, gdyby na nas nie wpływały. Grawitacja podłączona jest do wszystkiego w 

nieskończonym wszechświecie, więc nasze umysły również mogłyby być podłączone na poziomie 

podświadomym. 

Przyszłość wygląda jasno: Naukowcy mówią, że pole magnetyczne Ziemi odwróci się w bliskiej 

przyszłości. Zastanawiam się czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na ludzkość. Prawdopodobnie nie, 

jeśli coś się rzeczywiście wydarzy, nie musi być to koniec świata czy jakaś katastrofa. Właściwie 

większa szansa jest, że coś wspaniałego przydarzy się rasie ludzkiej niż coś strasznego. 

Należy nam się. Było o wiele więcej złych czasów niż dobrych czasów podczas ostatnich dziesięciu 

tysięcy lat. Byliśmy przyczyną większości złych czasów, ale to nie ma znaczenia. Zły czas to zły czas. 

Jego przyczyna nie powstrzyma siły równoważącej od stworzenia równowagi. 

Pokój, miłość i zrozumienie: Nasza historia był pełna wojen, nienawiści, strachu, desperacji i 

zamieszania. Mamy nadchodzący pewien pokój, miłość i zrozumienie. Powinniśmy otrzymać 

przynajmniej dziesięć tysięcy lat aby zrównoważyć ostatnie dziesięć tysięcy lat. Ostatnie dziesięć  

tysięcy lat spędziliśmy na wpół śpiąc; powinniśmy się obudzić na przynajmniej najbliższe dziesięć 

tysięcy lat. Zamiast końca świata, prognozy są takie, że będzie to początek raju na ziemi. 

Nie zależysz od nikogo: Twoja duchowa przyszłość nie zależy od tego czy ten świat stanie się rajem. 

Jest również duża szansa, że to się nie zdarzy, albo nie zdarzy się podczas twojego życia; mógłbyś 

umrzeć zanim to się stanie. Jesteś tylko zależny od prawdy i życia. Jeśli to wiesz, jesteś uratowany, jeśli 

nie, nie jesteś uratowany. 
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Mogłoby być pomocne, gdyby ludzie na około ciebie ujrzeli prawdę i powinno być to celem ludzkości, 

ale możesz zrobić tylko to co możesz zrobić. Jeśli jedyną rzeczą jaką możesz zrobić to nauczyć się 

prawdy i życia w tym życiu, raj jest gwarantowany w twoim kolejnym życiu, bez względu na to co 

wydarzy się z resztą tego świata. Znajomość prawdy nie tylko przenosi cię do miejsca, które religie 

nazywają rajem, kiedy umrzesz, ale również daje ci możliwie najlepsze życie tutaj i teraz. To 

ostateczna podwójna wygrana. 

 

Część 5-Pełny Obraz-Przeszłość i Przyszłość- Rozdział 5.1 

Życie Po Śmierci 
Każdy umiera, ale prawie nikt nie żyje naprawdę. 

Życie po śmierci: Dowody nie mówią nam bezpośrednio co zdarza się po tym jak umrzemy, ale to nie 

znaczy, że nie możemy tego wiedzieć. Możemy po prostu zebrać to co wiemy i przewidzieć z tego 

przyszłość. 

Kiedy dowody nie mówią ci bezpośrednio co się wydarzy, możesz użyć ekstrapolacji oraz logiki 

dedukcyjnej aby wiedzieć co się wydarzy. Przykład: Nie wiemy na pewno, że słońce wzejdzie rano. 

Wszystko co możemy wiedzieć to jest to co wydarzało się w przeszłości i że natura będzie wciąż robić 

to co robiła w przeszłości, chyba, że coś innego zdarzy się aby to zmienić. Używając tej metody, 

możemy być prawie pewni, że słońce wzejdzie rano, ponieważ Ziemia będzie się wciąż obracała, a 

słońce będzie wciąż palić się trochę dłużej. Używając tej metody, możemy wiedzieć co wydarzy się 

kiedy umrzemy. Ekstrapolowanie znanych dowodów mówi, że wydarzy się to co następuje: 

Wydarzyło się wcześniej: Wiemy, że urodziliśmy się w tym życiu i świecie przynajmniej raz, w naszych 

obecnych życiach. Dowody mówią tylko jedną rzecz; rodzimy się, żyjemy, umieramy i następnie 

robimy tę samą rzecz cały czas. Ukazuje to, że ewoluujemy w miarę jak przechodzimy przez cykle. 

Śmierć: To coś przez co przechodziliśmy niezliczoną ilość razy. To zakończenie naszego obecnego 

fizycznego życia i ciała, łącznie z umysłem. Jedyną rzeczą, która przetrwa twoją fizyczną śmierć, poza 

twoim duchem, jest pozycja w zbiorowym podświadomym, którą osiągnąłeś podczas tego życia. 

Ustawia ona ciebie (twojego ducha) w następnym życiu na poziomie świadomości, który osiągnąłeś 

podczas tego życia. 

Każdy umiera ze zniszczonym mózgiem; śmierć wydarza się w wyniku zniszczenia twojego mózgu do  

poziomu w którym nie jest już dłużej w stanie utrzymać twojej świadomości. W zbiorowym 

podświadomym, właściwie umierasz na najwyższym poziomie jaki osiągnąłeś w tym życiu zanim twój 

mózg został zniszczony, nawet jeśli było to lata wcześniej. Z tego powodu, ludzie którzy stali się  

umysłowo chorzy lub doznali urazów mózgu, które powodują, że tracą całą pamięć i połączenie z 

prawdą i życiem i tak pójdą do raju. 

Gwarancja: Zbiorowy nieświadomy zamyka cię, kiedy nauczysz się ostatecznej prawdy, nie koniecznie 

kiedy twoje ciało umrze fizycznie. Nigdy nie możesz stracić poziomu świadomości, który osiągnąłeś w 

tym życiu, bez względu na to co zdarzy się po tym jak nauczyłeś się ostatecznej prawdy, z powodu 

zbiorowego nieświadomego. Gdyby zbiorowy nieświadomy nie działał w tej sposób, nie byłoby 

ewolucji. Kiedy ludzie umierają, ich mózgi i dlatego też i umysły ulegają destrukcji w taki czy w inny 
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sposób. Z definicji, śmierć fizyczna powoduje, że tracisz wszystko co fizyczne i to obejmuje twój 

mózg/umysł. Dlatego też, każdy traci prawdę zanim umrze. 

Esencja naszego umysłu czy umysł duchowy musi być przechowywany na zewnątrz naszego ja 

fizycznego i zachowywać to czego nauczyliśmy się i wiemy, w przeciwnym razie nie byłoby postępu 

ewolucyjnego. Ponieważ możemy zobaczyć, że jest postęp ewolucyjny, musi to działać w tej sposób. 

Nawet Jezus stracił to kiedy był bliski końca, będąc na krzyżu. Dlatego powiedział, „Ojcze, dlaczego 

mnie opuściłeś”? To zdarza się każdemu. 

Narodziny: To początek nowego fizycznego cyklu życia. Twoja świadomość zaczyna ponownie w 

nowym ciele i umyśle. Twój nowy umysł jest czysty poza instynktownym poziomem umysłu, jeśli 

rodzisz się ponownie na poziomie zwierzęcym. Twój nowy umysł jest całkowicie czysty, jeśli wracasz 

jako istota duchowa w raju. 

Nie obawiałeś się aby się narodzić; dlaczego bać się umrzeć? To ta sama rzecz. 

Narodziny i śmierć mogą być widziane jako jedno wydarzenie, ponieważ w taki sposób to postrzegasz. 

Przejście jest momentalne z twojej perspektywy. 

Anioł Stróż: Śmierć to świadomość kończąca  w jednym ciele i zaczynająca w kolejnym. Zbiorowy 

nieświadomy zostaje z tobą zawsze jakp anioł stróż i przynosi to czego się nauczyłeś wraz z tobą. Jest z 

tobą na poziomie podświadomym, jeśli wracasz na poziomie zwierzęcym. Jest z tobą na poziomie 

świadomym, jeśli wracasz jako byt duchowy w raju. 

Śmierć jest tak pewna dla tego co się narodziło, jak narodziny dla tego co jest martwe. 

Bhagavad Gita 

Reinkarnacja: Jesteś nieśmiertelny, więc ważne jest abyś wiedział jako co możesz wrócić. Możesz 

wrócić jako najwyższa forma zwierzęcego życia (ludzkość), jako najniższa forma zwierzęcego życia 

(bakteria), albo możesz wznieść się ponad poziom zwierząt i wrócić jako istota duchowa. 

Jeśli umrzesz jako zwierzę, urodzisz się ponownie jako zwierzę. Jeśli umrzesz jako istota duchowa, 

urodzisz się ponownie jako istota duchowa, więc ważne jest aby się nią stać. 

Wszystko zależy od twojej perspektywy i poziomu świadomości, jaki osiągnąłeś w tym życiu. Zbiorowy 

nieświadomy łączy się z tobą na różnych poziomach świadomości. Jesteś podłączony podświadomie 

do innych dusz czy duchów, które są tak świadome prawdy i życia jak ty. Swój ciągnie do swojego po 

śmierci. 

Razem na zawsze: Skąd wiemy, że będziemy razem z osobami, które kochamy po śmierci? Będziemy 

razem, jeśli nasze umysły są razem teraz, ponieważ są one razem również w zbiorowym 

nieświadomym, który determinuje gdzie i jako co rodzimy się ponownie po śmierci. Zawsze będziesz z 

tymi, którzy znają prawdę i życie na zawsze, jak tylko się jej nauczysz. Dlatego chcesz, żeby każdy kogo 

kochasz ją znał. 

Mit o raju: Jednym z mocnych sprzedajnych punktów raju jest to, że dołączasz do osób, które 

kochałeś, którzy umarli przed tobą lub po tobie. Mit mówi, że widzisz osoby które kochasz takimi jak 
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wyglądały w tym życiu. To nieprawda; rodzicie się w nowych, innych ciałach. Jedyna rzecz, która jest 

ta sama, to duch. 

Wracanie takim jakim jesteś teraz nie mam sensu, i nikt nie chciałby tego tak naprawdę. Kiedy umiera 

dziecko, rodzice oczekują, że wciąż będzie ono dzieckiem, kiedy ujrzą je w raju po śmierci. Czy ktoś kto 

umiera jako dziecko musi pozostać w ciele dziecka na zawsze? Czy stare babcie pozostają stare? To się 

nie wydarza. Nie ma sędziego ani sądu kiedy umierasz; pójdziesz tam gdzie formy życia takie jak ty 

idą. Jeśli żyjesz jako zwierzę, będziesz zwierzęciem w następnym życiu. Jeśli żyjesz jako istota 

duchowa, będziesz nią wciąż w następnym życiu. 

Tak jak John Lennon powiedział, „To jak przesiadanie się z jednego samochodu w drugi.” 

Duchy: Duchy nie żyją bez fizycznego ciała takiego czy innego rodzaju. Duchy czy duchy bez ciał, które 

mówią do ludzi i nawiedzają domy nie istnieją. Gdyby duchy były tam, gdzie ludzie umierają, każdy 

szpital byłby nawiedzony. 

Twój duch potrzebuje ciała aby żyć (być świadomy życia). Potrzebujesz funkcjonujących oczu, aby 

widzieć, inaczej ślepi mogliby widzieć. Potrzebujesz uszu aby słyszeć, strun głosowych aby mówić, itd. 

Kiedy umierasz, z twojej własnej perspektywy od razu rodzisz się ponownie w kolejnym ciele w łonie 

twojej przyszłej matki. Kiedy opuszczasz łono, będziesz w nowym środowisku, które odzwierciedla 

poziom świadomości, który osiągnąłeś w tym życiu. Twój poziom świadomości w zbiorowym 

nieświadomym umyśle determinuje naturę twojego nowego ciała i środowiska. Dowody przemawiają 

za tym, że jest to prawda. Jeśli nauczysz się prawdy, urodzisz się w rodzinie z duszami ludzi, z którymi  

jesteś związany i/lub, których kochałeś w tym życiu oraz innych przeszłych życiach, jeśli oni również są 

na tym samym poziomie świadomości. Ostatecznie będziesz ze wszystkimi swoimi ukochanymi 

osobami w raju po tym jak oni nauczą się prawdy. 

Jeśli jesteś z marginesu, wciąż nim będziesz w jednym ciele czy w innym. Jeśli żyjesz w zwierzęcym 

świecie, najlepsze co możesz zrobić to być tym czym jesteś teraz ponownie. Najgorsze co możesz 

zrobić, to zacząć od początku na dnie cyklu ewolucyjnego na Ziemi. 

Wszyscy jesteśmy świnkami morskimi w laboratorium Boga. Ludzkość jest tylko produkcją w toku. 

Tennessee Williams 

Cykl umysłu: Wiemy, że może to zająć około trzy i pół biliona lat aby ewoluować od bakterii roślinnej 

do ludzkości, ale nie zrobiliśmy całej tej wycieczki. Życie roślinne nie jest świadomym życiem; tylko 

zwierzęce życie jest, więc weszliśmy na drabinę ewolucyjną, kiedy zwierzęce życie zaczęło ewoluować  

około siedem tysięcy milionów lat temu. 

Życie roślinne nie ma świadomości ani umysłu tak jak ma życie zwierzęce. 

Eksplozja kambryjska: Kiedy życie stało się świadome, ewolucja naprawdę zaczęła postępować 

szybko. Świadomość podłączyła ewolucję bardziej bezpośrednio do zbiorowego nieświadomego, i to 

w wielkim stopniu przyśpieszyło ewolucję. Jeśli spojrzysz na dowody ze skamieniałości, zobaczysz, że 

około pół biliona lat temu, życie eksplodowało na ziemi. Zaczęło ewoluować bardzo szybko. Zrobiło to 

jako bezpośredni rezultat świadomości. 
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Połączyć się: Tu gdzie teraz jesteśmy ma wiele wspólnego z eksplozją kambryjską. Wtedy, przeszliśmy 

z jednokomórkowych zwierząt do wielokomórkowych. Musieliśmy, aby przetrwać przyszłe zmiany na 

planecie. Pojedyncze komórki połączyły się dla korzyści wszystkich i robimy to ponownie. 

Bez prawdy, każdy człowiek jest sam dla siebie. Z prawdą, jest to jeden za wszystkich i wszyscy za 

jednego. Prawda i technologia komunikacji łączą nas. 

Ludzie są jak duże jednokomórkowe zwierzęta. Nie jesteśmy podłączeni do siebie świadomie, i tylko 

trochę na podświadomym poziomie. Jesteśmy w trakcie łączenia się ze sobą aby podjąć następny krok 

w ewolucji. Połączymy się duchowo, kiedy prawda zostanie ukazana. 

Ciało jest jednością, chociaż składa się z wielu części; i chociaż wszystkich jego części jest wiele, 

tworzą one jedno ciało. Tak samo jest ze zwolennikami Chrystusa. 

1 List do Koryntian 12:12 

Połączenie: Ostateczna prawda połączy nas, i staniemy się jednym dużym organizmem. To umożliwi 

przetrwanie ludzkiej rasy i przekształci nas w istoty duchowe jako jednostki. 

Bramy raju: Obecnie, znajdujemy się na szczycie cyklu ewolucyjnego świata. Nie ma gdzie pójść 

oprócz na dno i zaczęcia od początku, powrotu jako człowiek albo ewoluowania do istoty duchowej. 

Zawsze staje się lepsze: Wielu ludzi sądzi, że życie zawsze będzie stawało się lepsze, że zawsze 

ewoluujemy coraz bardziej. To tylko pobożne życzenie. Dowody tego nie wspierają. Nasz fizyczny cykl 

życia ukazuje, że fizycznie idziesz w górę do około wieku trzydziestu pięciu lat, a potem fizycznie 

zaczynasz schodzić w dół, więc rzeczy nie zawsze stają się coraz lepsze, prawda? Stają się takimi tylko 

wtedy kiedy znasz prawdę. 

Dowody ukazują, że wszystko krąży w kręgu. 

Nie możesz powrócić nigdzie w środku cyku ewolucyjnego, ponieważ rzeczy naturalnie idą w pełnym 

cyklu. Jeśli nie możesz wrócić w środek, oznacza to, że musisz wrócić na koniec. Będziesz musiał iść na 

koniec kolejki, inaczej nie byłoby to w porządku w stosunku do innych zwierząt w kolejce ewolucyjnej. 

Bóg/życie jest zawsze w porządku. 

Ewolucja, liniowa czy cykliczna: Wszystkie zwierzęta robią to samo; ewoluują. Dużym pytaniem jest, 

czy jest to liniowe czy cykliczne? Jeśli jest liniowe, jesteśmy daleko przed cały pozostałym zwierzęcym 

życiem na ziemi. Jeśli cykliczne, jesteśmy daleko przed i za, ponieważ jesteśmy przed, na szczycie 

cyklu, ale zaczniemy ponownie na dnie kiedy umrzemy. Musimy założyć, że jest to cykl, ponieważ 

wszystko inne we wszechświecie jest cyklem. Musimy zrobić to co ma największą szansę opuszczenia 

cyklu zwierzęcego do lepszej rzeczywistości. Lepsze królestwo jest możliwe, takie gdzie nie zabijasz się 

wzajemnie i gdzie nie ma bólu, strachu ani śmierci. Niektóre religie nazywają je rajem. Mówią  

prawdę, nauczenie się jej i rozprzestrzenianie, jest drogą. Nauka i zdrowy rozsadek mówią tę samą 

rzecz, więc nauczenie się i rozprzestrzenianie prawdy i życia jest najlepszą drogą do obrania. 

Prawda wskazuje, że są tylko trzy drogi do obrania kiedy umrzesz. 

Możesz pójść do raju, zacząć na dnie cyklu albo wrócić tu gdzie jesteś teraz. Najlepszą z trzech opcji 

byłoby pójście do przodu, kiedy pójście do przodu jest jeszcze możliwe. Jeśli zaczniesz ponownie na 
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dnie cyklu ewolucyjnego, będziesz musiał żyć w zwierzęcym świecie, świecie kłów i szponów przez 

miliony żyć zanim powrócisz do tej pozycji ponownie. Kto chciałby robić to jeszcze raz? 

Zrobiliśmy to przynajmniej raz; po co robić to jeszcze raz? 

Życie które widzisz mówi, że umrzesz, potem zaczniesz od nowa. Dlaczego cała ewolucja nie miałaby 

robić tego samego? Jesteśmy na jej szczycie, więc zacznie się ona od początku dla tych, którzy nie 

uwolnią się od niej podczas kiedy mają szansę. Oczywiście, jeśli pojawią się pewne dowody, 

wskazujące coś innego, wtedy być może mogłoby być inaczej, ale na razie, musimy iść z prawdą, którą 

możemy sprawdzić. 

Musisz się martwić albo bać tylko jeśli wybierasz ignorowanie prawdy; wtedy zasługiwałbyś na 

upadek. Jeśli masz zamiar stanąć twarzą w twarz z prawdą i żyć w niej, powinieneś być szczęśliwy, nie 

bać się i żyć w miłości i zasługiwać aby pójść do raju, a twoja świadomość ścieżki na której jesteś 

powinna czynić cię jeszcze szczęśliwszym. Prawda czy fałsz? 

Możesz opuścić cykl zwierzęcy i stać się istotą duchową, tylko kiedy jesteś w naszej bardzo rzadkiej 

pozycji. Jeśli zdasz sobie sprawę z twojej prawdziwej natury i zaczniesz żyć życie istoty duchowej, nie 

pójdziesz do żadnego zwierzęcego poziomu ponownie. 

Użyj to lub strać: Jedyną prawdziwą różnicą między ludzkością a wszystkimi innym zwierzętami jest 

nasza zdolność do rozumowania i myślenia na wystarczająco wysokim poziomie aby znać prawdę i 

życie. Dlatego też, nasze umysły muszą być tym czego musimy użyć aby ewoluować dalej. Musimy 

użyć tego co ewoluowało, to co nas dzieli od innych zwierząt. 

Musimy użyć ostatniego kroku, który zrobiliśmy żeby zrobić kolejny krok. 

Naszym jedynym zadaniem jest stanie się czymś więcej niż jesteśmy podczas kiedy możemy. 

Jeśli nie użyjemy naszej zdolności do poznania prawdy i życia, możemy ją stracić i być może 

będziemy musieli iść na koniec kolejki. 

Ostateczny cel: Ponieważ jesteśmy jedynym zwierzęciem z racjonalnym umysłem, musimy użyć go do 

jego ostatecznego celu. Jesteśmy jedynym zwierzęciem, które może nauczyć się i zrozumieć świat w 

którym żyjemy. Żadne inne zwierzę nie wie, że umrze. 

Może być tylko jeden ostateczny cel dla ludzkości, i jest nim przejście albo ewoluowanie ponad świat 

zwierzęcy. 

Jezus powiedział, że musisz narodzić się ponownie aby ujrzeć raj. 

Jezus powiedział, że musisz narodzić się z ducha aby pójść do raju. 

Jeśli umrzesz żyjąc tak pozbawiony wiedzy o prawdzie jak zwierzę, nie możesz być niczym więcej w 

swoim następnym życiu. Musisz zmienić siebie dopóki możesz. Musisz stać się czymś więcej niż tylko 

bystrym zwierzęciem, kiedy jeszcze możesz. Musisz nauczyć się prawdy i życia. 

Większość ludzi teraz to tylko małpy z kluczykami od samochodów. 

Każdy żyje jak zwierzę do momentu kiedy pozna prawdę i żyje życie. 
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Nawet ludzie, którzy żyją dobrym, moralnym życiem wciąż są zwierzętami; są po prostu dobrze 

zachowującymi się zwierzętami. Kryminaliści to oczywiste zwierzęta, ale przynajmniej są uczciwi 

wobec swojej prawdziwej natury. Po prostu postępują tak jak postępują zwierzęta. 

Kryminaliści: Kryminaliści są jak zwierzęta. Najgorszy to seryjny zabójca, ostatni i alarmujący twór w 

naszym społeczeństwie. Seryjni zabójcy właściwie robią to co naturalnie przychodzi zwierzętom. 

Wszystkie drapieżne zwierzęta żyją jak seryjni zabójcy. 

Seryjni zabójcy: Czy wiesz, że seryjni zabójcy oraz sadomasochistyczni mordercy stają się epidemią? 

Są to ludzie, którzy podniecają się seksualnie poprzez ból i strach ludzi, których krzywdzą. Czerpią 

przyjemność z kontrolowania, posiadania i zabijania ludzi. To bestia, drapieżnik/ofiara w swojej 

najczystszej postaci. 

Kosztuje wszystko: To naturalny sposób w jakim żyją wszystkie niższe zwierzęta i zawsze żyły. Relacja 

drapieżnik/ofiara to zwierzęcy świat, więc ludzie, wielu ludzi, wraca do swoich zwierzęcych ja, 

ponieważ nie widzą żadnej innej drogi do obrania, nie widzą powodu aby tego nie robić. Religia nie 

jest zbyt mądra w swojej obecnej formie; ludzie w nią nie wierzą, nawet jeśli twierdzą, że wierzą, więc 

nie jest to wystarczająco silna zachęta do bycia moralnym i miłym dla innych. Pieniądze/bogactwo nie 

przynoszą spełnienia, więc niektórzy główkują, dlaczego nie sprawić sobie trochę zwierzęcej 

satysfakcji? Wracają do zwierzęcego poziomu, które właściwie spełnia ich przez krótką chwilę, ale 

kosztuje ich wszystko. 

Tylko prawda może dać ludziom realny, konkretny powód aby być moralnym. Ona również daje 

ludziom coś więcej niż zwierzęce spełnienie, więc wzniosą się ponad zwierzę. 

Jest dużo zwierzęcej satysfakcji w agresywnym, drapieżnym, zwierzęcym zachowaniu i dlatego też 

niektórzy ludzie to robią. Pytanie jakie muszą sobie zadać to: czy jest to warte ceny? Każdy, nawet 

dobrzy ludzie, muszą zadać sobie to pytanie. 

Stawka nie mogłaby być wyższa, raj na zawsze lub miliony lat i miliony walk na śmierć aby utrzymać 

się na twojej drodze powrotnej do łańcucha pokarmowego. Gdyby kryminaliści znali prawdę, 

zmieniliby swój sposób postępowania, powinniśmy im powiedzieć. 

Biblia mówi, niektórzy zostaną ocaleni przez miłość, inni zostaną ocaleni przez strach. 

 

                                     Część 5-Pełny Obraz-Przeszłość i Przyszłość: Rozdział 5.2 

                                                   Piekło 

Piekło: Religie mówią, że piekło to miejsce ognia i siarki (cytrynek). Tak akurat się dzieje, że życie na 

dnie zwierzęcego cyklu ewolucyjnego żyje wokół wulkanów wyrzucających z siebie siarkę na dnie 

oceanu mile poniżej powierzchni. 
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Fotografia powyżej to piekło. Piekło opisane w Biblii to realne miejsce na ziemi. Jest to najbardziej 

nieprzyjazne środowisko, w którym znajduje się zwierzęce życie na ziemi. Jeśli pójdziesz na dno cyklu 

ewolucyjnego, na początek cyklu, idziesz do miejsca wyglądającego jak miejsce opisane jako piekło. 

Zbieg okoliczności? 

Większość popularnych opisów piekła została opisana przez pisarzy takich jak Milton, Blake czy Dante 

i wiele religii przejęła części z tych popularnych opisów. Siarka, woda (jezioro), nieugaszony ogień, 

głęboki dół, przepaść, ciemność, robaki. Ponadto piekło opisane jest w taki sposób, że owe wszystkie 

opisane cechy nie znajdują się łącznie w żadnych innych środowiskach, gdzie można znaleźć życie. 

Miejsce na tych zdjęciach to jedyne takie miejsce. Te kominy są realne i jest to miejsce, gdzie pierwsze 

życie na ziemi zostało odkryte. Rzeczywiste dno cyku ewolucyjnego. Prawdopodobieństwo, że jest to 

zbieg okoliczności jest niemożliwie wysokie. 

Do bardzo niedawna, nie wiedzieliśmy, że jakiekolwiek życie mogło istnieć w super nagrzanej wodzie 

mile w dół na dnie oceanu. Łańcuch pokarmowy zaczyna się tam na dole tymi bakteriami, które żywią 

się siarką (siarkowodorem), który wydobywa się  z wulkanicznych kominów na dnie oceanu. 

Naukowcy ostatnio odkryli, że te bakterie były pierwszym zwierzęcym życiem na ziemi, początkiem 

cyklu ewolucyjnego. Video: www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA  

Kominy nazywane są czarnymi palaczami, ponieważ  wydobywa się z nich czarna, pełna siarki, super 

gorąca woda. Kilka kroków od kominów, woda jest lodowato zimna, panuje całkowita ciemność, jest 

tak czarno jak atrament. Żadne światło nie dociera do głębin wody. 

Koran właściwie opisuje piekło jako miejsce z kipiącą wodą i lodowatym zimnem. Czy znasz 

jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi, w którym jest życie i panują dokładnie takie warunki? Nie ma 

innego miejsca jak to. Jest to piekło opisane przez religie. 

Przeszedłeś drogę od robaka do człowieka, i wiele w tobie wciąż jest robakiem. Friedrich Nietzsche 

http://www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA
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Gigantyczne robaki rurowate: Wiele opisów piekła mówi o robakach. Gigantyczne krwistoczerwone 

rurowate robaki jedzą bakterie, które żyją wokół kominów wulkanicznych. Bakterie właściwie żyją we 

wnętrznościach robaków, w brzuchu bestii, w symbiotycznym związku z robakiem. 

 

Krwistoczerwone rurowate robaki zobrazowane powyżej rosną do trzech metrów długości i mogą 

mieć ponad sto lat. Te zwierzęta żyją w całkowitej ciemności, mile pod powierzchnią oceanu. Nawet 

ich kolor to dokładnie kolor mitycznego diabła. 

Na dnie drabiny ewolucyjnej znajduje się bakteria, która właściwie żyje w żołądku robaka. Jest więcej 

bakterii żyjących w ich żołądkach niż jest ludzi na Ziemi. Jest to fakt. 

Robak jest rozprzestrzeniony i robaki pokrywają wszystko. Izaak 14:11 

Życie we wnętrznościach dwu i półmetrowego robaka, na samym dnie czarnego jak smoła, mrożąco  

zimnego oceanu, obok paląco gorących kominów, to miejsce gdzie znajduje się dno łańcucha 

pokarmowego . 

W piekle jest o trylion więcej dusz niż ludzi na Ziemi. 

Piekło opisywane jest również jako bycie jedzonym przez bestie. Jeśli powrócisz na dno łańcucha 

pokarmowego, będziesz jedzony żywcem przez inne zwierzęta miliony razy zanim ponownie 

ewoluujesz do człowieka. Zrobiliśmy to już przynajmniej raz; musieliśmy, aby być tutaj gdzie jesteśmy 

teraz. Wiemy, że ludzie ewoluowali bezpośrednio z tego miejsca. 

Dziewięćdziesiąt procent żyjącej przestrzeni i większość życia na ziemi to ocean. Jeśli nie jesteś 

zainteresowany nauczeniem się ostatecznej prawdy, mam nadzieję, że lubisz wodę. 



90 

Dopiero co wyszliśmy z łańcucha pokarmowego dziesięć tysięcy lat temu. Powrócenie do niego to 

największy możliwy błąd, i jest to dokładnie tam, gdzie ludzkość się kieruje. 

Nigdy nie zapomnij przez co musieliśmy przejść  aby dotrzeć tu gdzie jesteśmy teraz. Przez miliony lat 

żyliśmy w dzikim świecie. Musimy pamiętać skąd pochodzimy aby potrafić docenić jakie mamy 

szczecie aby być tutaj, gdzie teraz jesteśmy i jak łatwo byłoby wrócić tam skąd pochodzimy. Tylko kilka 

minut. 

Ci którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są aby ja powtórzyć. To prawda. 

Musisz znać sytuację, aby ją wykorzystać. Tym co oddziela nas od bestii jest to, że możemy znać 

sytuację. Możemy znać prawdę, opuścić cykl. 

Po tym jak ją poznam, musimy również pamiętać. Problem polega na tym, że większość ludzi 

zapomina, że ich prawdziwy cel stanowi ucieczka ze zwierzęcego świata. Ludzie zaabsorbowani są 

swoim codziennym życiem i zapominają. Musisz żyć w prawdzie przez cały czas. 

Zapomnienie własnego celu to najpowszechniejsza forma głupoty. Nietzsche. 

Najdalej od światła: Te bakterie znajdują się najdalej od światła, zarówno w odległości jak i w czasie. 

Sposób w jakim czują się bakterie jest zrównoważony, tak jak całe zwierzęce życie, więc bycie nią nie 

jest ani lepsze ani gorsze od bycia jakąkolwiek inną formą zwierzęcego życia. To co czyni je najgorszą 

rzeczą jest to, że jesteś najdalej od miejsca w którym obecnie jesteśmy, najdalej od Boga/życia i raju. 

Bakterie są siedemset milionów lat za nami, czyniąc to najgorszym miejscem na ziemi, prawdziwym 

piekłem. 

Ktoś musi być bakterią, wiele „ktosiów”. Jest więcej bakterii niż ludzi, o wiele więcej. Dlaczego są one 

tam gdzie są, a dlaczego ty jesteś tam gdzie jesteś? 

Co one zrobiły aby trafić tam gdzie są? Co my zrobiliśmy aby dotrzeć tu gdzie jesteśmy? Nic nie 

zrobiliśmy i one nic nie zrobiły. Obydwoje jesteśmy tylko formami życia w różnych miejscach w 

ewolucyjnym cyklu życia na Ziemi. 

Forma życia może tak naprawdę zrobić tylko jedną rzecz, która ma znaczenie, i jest nią nauczenie się 

prawdy i życia i stanie się istotą duchową. Możesz to zrobić jedynie tutaj gdzie jesteśmy teraz. 

 

                                    Część 5-Pełny Obraz-Przeszłość i Przyszłość-Rozdział 5.3 

 

                                                         Prawdziwa Przeszłość 

 

Byliśmy w zupie: Przez miliony lat, żyliśmy jako bakteria. Oceany były jak zupa z bakterii z trylionami 

bakterii żyjących i umierających. Ewoluowanie ponad bakterie zajęło dużo czasu. Jest to znany  

naukowy fakt, który jest prawdziwy. 
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Pierwotna zupa: Byliśmy jednokomórkowymi zwierzętami przez dłużej niż osiemdziesiąt procent 

czasu w którym jesteśmy na Ziemi. Jeśli jest człowiek/Bóg w niebie, który nas ogląda, oglądał nic 

innego jak bakterie przez miliony lat. Weź mikroskop, spójrz na świat twojej przeszłości i zobacz jak 

długo możesz je oglądać. 

Pomyśl o tym, gdyby był człowiek/Bóg w niebie, który nas obserwuje, spędził miliony lat oglądając 

bakterie i miliony więcej oglądając owady, dinozaury oraz inne różnorodne, nudne, przewidywalne 

bestie zanim ewoluowaliśmy w ludzkość zaledwie klika tysięcy lat temu. Ludzkość to dla nas bardzo 

nowa forma życia. 

Ludzie byli na ziemi przez około dwieście tysięcy lat i pojawili się przed Bogiem tylko podczas 

ostatnich sześciu tyscy lat, według Biblii. To oznacza, że ponad 95% czasu, nie robił nic. A co z tymi 

ludźmi? Kiedy Bóg naprawdę się pojawił, wybrał najgorsze miejsce na Ziemi, najbardziej mrocznych, 

agresywnych ludzi, którzy żyli na Bliskim Wschodzie. Dlaczego całkowicie zignorował bardziej 

zaawansowanych i cywilizowanych Chińczyków? Zignorował każdego oprócz tych na Bliskim 

Wschodzie. 

Kiedy ujrzysz pełny obraz, zdasz sobie sprawę, że jeśli historia jest zlokalizowana, jest wymyślona 

przez łudzi z tego obszaru. Bóg całej ludzkości nie zignorowałby większości ludzkości, prawda? 

Zegar życia: Gdyby czas w którym życie ewoluowało na ziemi został zredukowany do 

dwudziestoczterogodzinnego dnia, ludzie ewoluowali tylko dwie sekundy przed końcem dnia. 

Uważamy bycie człowiekiem za pewnik. Jak możemy to robić, wiedząc to co wiemy teraz? 

Czołgaliśmy się na ziemi przez dużo dłużej niż na niej chodziliśmy. 

Byliśmy na dokładnie takiej samej ziemi na której jesteśmy teraz. Patrzyliśmy w górę na to samo niebo 

i widzieliśmy ten sam księżyc, słońce i gwiazdy. Jedyna różnica jest taka, że żyliśmy w innym rodzaju 

ciała. Ewoluowaliśmy z nich, więc prawdopodobne jest, że byliśmy nimi. 

Tak jak patrzysz teraz na zewnątrz swoimi ludzkimi oczami, tak samo patrzyłeś na zewnątrz jako 

dinozaur. Życie wyglądało tak samo; jedyna prawdziwa różnica jest taka, że patrzyłeś z innego ciała. 

Powinieneś wyobrazić siebie jak to było żyć w innych ciałach. 

Kiedy dinozaury wymarły, my wymarliśmy jako dinozaury. Rozumiesz? 

Wędrówka dusz: Tak jak energia nie może być stworzona ani zniszczona, tak samo jest z życiem. Kiedy 

jedne formy życia wymierają, inne wypełniają puste miejsce, i dusza (ty) przechodzi z jednego ciała do 

drugiego, z jednego gatunku do drugiego, z gada do ssaka, itd. 

Tak jak powiedział John Lennon, „Śmierć jest jak przesiadanie się z jednego samochodu w drugi.” 

Kiedy jeden model staje się przestarzały, zastępowany jest innym, lepszym modelem. Życie robi tę 

samą rzecz. Tak jak samochody ewoluowały z modelu „T” do dzisiejszych modeli, tak zwierzęce życie 

ewoluowało z bakterii w ludzi, a kierowcy (my) pozostaliśmy tacy sami. Po tym jak początkowe życie 

świadome (dusze) przybyło na świat jako bakterie, dowody mówią, że całe świadome życie, łącznie z 

nami, ewoluowało od nich, ale początkowe dusze musiały przybyć skądś poza ziemią. 
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Większość ludzi nie widzi, że istnieje absolutny dowód na to, że dusze przywędrowały z innego 

miejsca. Cztery i pół biliona lat temu, nie było życia na ziemi, więc życie musiało przybyć skądś 

indziej. 

Wędrówka dusz oznacza, że reinkarnacja jest prawdą. Alternatywna teoria „żyje się tylko raz”, nie ma 

sensu. Oznaczałaby, że jeśli byłeś robakiem czy szczurem, miałeś życie tylko jako robak czy szczur lub 

jeden z tryliona innych rodzajów form życia raz, i to było wszystko na całą wieczność. 

Duże otwarcie oczu: Kiedy czytasz książki i oglądasz programy TV o ewolucji, zawsze mówi się o 

zwierzętach tak jakbyśmy nimi nie byli. W bliskiej przyszłości ludzie zrobią połączenie i zobaczą to co 

dowody naprawdę mówią. Uznanie naszej prawdziwej przeszłości jest następnym dużym krokiem dla 

ludzkości. 

Prawdziwe brakujące połączenie: Kiedy to się wydarzy, ludzkość zacznie zamieniać się w istoty 

duchowe w ewolucyjnym mgnieniu oka, dokładnie tak jak mówi Biblia. 

Większość ludzi nie może pojąć, jak długo żyliśmy jako dzikie zwierzęta i muszą to zrobić, aby zdać 

sobie sprawę z tego jak nowe jest dla nas bycie w ludzkim ciele. 

Bilion to duża liczba: Jeśli zaczniesz liczyć non-stop, dzień i noc, siedem dni w tygodniu i mówiłbyś 

nowy numer każdej sekundy, zajęłoby ci to prawie trzydzieści dwa lata aby policzyć do biliona. 

Zwierzęce życie ma prawie bilion lat. Jeśli umieścisz w te sekundy lata, będziesz miał pojęcie jak długo 

żyliśmy na ziemi jako jakaś inna forma życia. Ktoś musiał być tymi zwierzętami, a ponieważ my 

ewoluowaliśmy bezpośrednio od nich, to musieliśmy to być my. Nic innego nie miałoby sensu. 

Nie możemy przypomnieć sobie żadnego z przeszłych żyć, ponieważ kiedy jedno z naszych ciał umiera, 

umysł i wspomnienia umierają wraz z nim, ale teraz wiemy, i to nas zmieni. 

Prawda cię uwalania: Możemy nie pamiętać, że żyliśmy wcześniej, ale teraz wiemy, że tak było. 

Musimy działać na bazie tej wiedzy, jeśli nie chcemy przechodzić przez cykl ewolucyjny ponownie. 

Prawda cię uwolni ze zwierzęcego cyklu. 

Maszyna czasu: Gdybyś mógł wsiąść do maszyny czasu i wrócić do czasu o prędkości stu lat na 

sekundę, byłbyś ludzkością jedynie przez dwie minuty, a w ludzkim ciele przez około dwadzieścia 

minut. 

Przez kolejne 13,8 godzin, byłbyś w ciele małp. Po tym jak wrócisz około siedem i pół dnia, z 

prędkością stu lat na sekundę, byłbyś w ciele dinozaura. Przez resztę kolejnych dwudziestu pięciu lat 

powracając z prędkością stu lat na sekundę, byłbyś w zwierzęcym ciele, które jest poniżej poziomu 

dinozaura. Przez większość czasu żyłbyś w oceanie, głównie jako forma bakterii. 

Skała na szczycie Mount Everest jest to morski wapień stworzony przez muszle tryliona stworzeń, 

które umarły na dnie oceanu. Byliśmy tam kiedy ta skała się formowała, niektóre z tych muszli to 

mogły być nasze muszle. Skała przesuwała się z dna oceanu do szczytu najwyższej góry o około 

centymetr na rok. W tym samym czasie my ewoluowaliśmy w ludzi. Do niedawna wszystko czym 

byliśmy to bycie jedzeniem w łańcuchu pokarmowym. Byłeś jedzony żywcem miliony razy przez 

wszystkie gatunki drapieżników jakie kiedykolwiek żyły. 
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Rekiny: Jeśli w wierzysz, że człowiek/Bóg istnieje, musiał najbardziej lubić rekiny, ponieważ były one 

na ziemi przez ponad czterysta pięćdziesiąt lat, dłużej niż jakikolwiek inny kręgowiec. Karaluch żył 

niezmieniony przez ponad trzysta milionów lat. 

Jaskiniowcy: Neandertalczycy żyli na tej ziemi przez dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat dłużej niż 

nowocześni ludzie, i przynajmniej czterdzieści razy dłużej niż ludzkość. Jeżeli człowiek/Bóg stworzył to 

wszystko, dowody pokazują, że naprawdę lubił brutalnych, zwierzęcych jaskiniowców. Czy oglądał tych 

dzikich brutali przez cały czas? 

Piętnaście milionów lat temu, żył król wszystkich rekinów. Miał on najmocniejsze ugryzienie ze 

wszystkich zwierząt. Nazywał się Megalodon i był rozmiaru wielkiego samolotu pasażerskiego. Żył we 

wszystkich oceanach miliony lat dłużej niż ludzie byli na tej planecie. Byli topowym drapieżnikiem, tak 

jak my jesteśmy teraz. Żyliśmy w tamtym świecie. 

Byliśmy nimi oraz ich zdobyczą, głównie wielorybami. Nasz duch przechodził od drapieżnika do 

zdobyczy i z powrotem przez miliony lat. Nasz duch odbijał się nieustanie w tę i z powrotem od 

drapieżnika do zdobyczy i od gatunków do gatunków w miarę jak ewoluowaliśmy. 

Te kości dinozaurów, które zawsze odkopujemy, były częścią czyjegoś ciała, kto żył dawno temu. Nie 

różni się to od odkopania szkieletu człowieka, który żył dawno temu. Kości są dowodem na żyjącą 

istotę, która żyła wcześniej. Milion lat od teraz, ktoś mógłby odkopać kości, które obecnie znajdują się 

w naszych ciałach. Czy ludzie zrozumieliby, że należały one do kogoś kto naprawdę żył? Czy 

zrozumieliby, że kości mogłyby być ich? Czy zdaliby sobie sprawę, że być może wykopują swoje własne 

kości z innego życia, które żyli? 

100% dowodów mówi, że jest to prawda. Nie ma innych dowodów, kropka. 

Mamy tysiące muzeów historii naturalnej pełnych twardych dowodów naszej ewolucji i nie ma 

żadnego twardego dowodu na to, aby coś innego się wydarzyło. 

Racjonalny umysł: Racjonalny umysł jest jedyną rzeczą, która oddziela nas od niższych zwierząt. Jeśli 

go nie używamy, nie używamy tego, co odróżnia nas od pozostałych zwierząt. Jeśli nie używasz 

swojego racjonalnego umysłu, nie używasz jedynej rzeczy, której musisz użyć aby nauczyć się prawdy i 

zrobić kolejny krok w ewolucji. Rozum jest tym, co zyskaliśmy w naszym ostatnim kroku w ewolucji. To 

on czyni nas ludzkością. Musimy go użyć aby zrobić kolejny krok i stać się istotami duchowymi. Użyj go 

lub go strać. 

Kiedy dosłownie wszystkie dowody mówią, że ewolucja jest prawdą, a jest zerowy procent twardych 

dowodów na coś innego, racjonalna, szczera osoba musi zaakceptować fakt, że pochodzimy od 

niższych zwierząt. Jest to konkluzja do jakiej doszedłby umysł racjonalny. 

Jeśli nie masz racjonalnego umysłu, to nie jest w porządku, nie ewolucja. 

Dowody są święte: To najświętsza rzecz jaka istnieje, ponieważ wyjawia ona prawdę, i jest to prawda. 

Prawda wyjawia prawdziwe życie i cię uwalnia. 

Bóg jest dowodem; dowód jest Bogiem. 
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Dowody: Kości odkopywane są na naszej planecie w brudzie po którym teraz chodzimy i znamy ich 

wiek z pewnością. Wiek pasuje idealnie do czasu jaki zajęłoby ewoluowanie od nich do nas. Wszystko 

zamyka się perfekcyjnie. Kości należą do zwierząt, które znajdują się na naszej bezpośredniej linii 

genetycznej. Genetycznie różnimy się mniej niż dwa procent od szympansów. Jesteśmy genetycznie 

połączeni z całym zwierzęcym życiem na tej plancie, łącznie z bakterią żyjącą przy tych gorących 

kominach w oceanie. 

Dinozaury miały dwoje oczu, mózg, kości krzyżowe, serce, płuca, żołądek, krew, usta, nos, dwoje uszu i 

cztery kończyny. Miały te same potrzeby, które my mamy teraz jako ludzie. One spały, jadły, 

rozmnażały się, rodziły się i umierały, tak jak my teraz. 

Inni: Większość ludzi robi tę samą rzecz; co czyni ich innymi? My możemy i musimy robić to co one 

robiły, ale musimy również zrobić to, co tylko my możemy zrobić abyśmy byli rzeczywiście inni. Kiedy 

naprawdę będziemy, wtedy rzeczywiście opuścimy zwierzęcy świat. 

Dowody mówią, że byliśmy nimi, że ewoluowaliśmy od nich. Nie ma żadnego dowodu na to, że 

przybyliśmy skądś indziej. Dlatego też, musimy wyciągnąć wniosek, że jest to prawda, aż pojawi się 

jakiś lepszy dowód na to, że przybyliśmy skądś indziej. 

Wszystko w tej książce mówi po prostu to, co mówią dowody, to co mówi Bóg. 

Nigdy nie będzie żadnego innego dowodu, ponieważ musiałby powiedzieć, że kości zostały 

umieszczone w ziemi tylko po to aby nas ogłupić, a to nie ma żadnego sensu. Wszyscy wiemy czym 

jest prawda; jedynie jej zaprzeczamy. Prawda jest prawdą i jest tym co cię uwalnia. 

Wiemy, że chodziliśmy po ziemi w ciałach dinozaurów przez osiemset razy dłużej niż byliśmy w 

ciałach ludzkich. 

To jest pierwsza książka o fizycznej i duchowej prawdzie opierającej się na rzeczywistości. 

Jest wiele książek o tym co jest prawdą, ale ta jest pierwszą, która po prostu mówi to co dowody 

mówią, że jest to prawda. Prawda jest rzeczywistością; niczym więcej, niczym mniej. 

Szacuje się, że jest około dziesięć milionów gatunków zwierząt na ziemi. Może być aż sto milionów 

gatunków. Jesteśmy tylko jednym z nich, niczym więcej niczym mniej. 

Prawda jest  po prostu taka na jaką wygląda. Jak mogłaby być czymś innym? 

Prawda jest taka, że ludzie są małą, nową gałązką na ewolucyjnym drzewie. 

Nasz duch nie był tylko gałązką, był on całym drzewem życia na tej planecie. 

To ważna wiadomość dla ludzi, ale większość będzie zaprzeczać swojej prawdziwej przeszłości. 

Ludzie są tylko jednym z miliona różnych gatunków życia na ziemi. Nie jesteśmy niczym wyjątkowym 

w oczach stworzenia. Jesteśmy tylko legionami w naszych własnych umysłach i stworzyliśmy mity aby 

wysławiać samych siebie, a nie Boga. Czy my jesteśmy inteligentnymi istotami? 

Jesteśmy wyjątkowi w tym, że posiadamy racjonalny umysł, ale to nie wielka rzecz, zwłaszcza, jeśli go 

źle używamy i szerzymy nieprawdę, albo nie używamy go w ogóle. 
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Życie wszystkich zwierząt poniżej ludzi jest zasadniczo takie same. 

Stworzyciel faworyzował inne formy życia o wiele bardziej niż ludzi. Bakteria jest zdecydowanie 

dominującą formą życia na planecie. To jest naprawdę ich planeta. Mikrobiologiczne życie było tu 

najdłużej, i jest ich więcej niż czegokolwiek innego teraz. 

Jeżeli ludzkość sama się zniszczy, bakterie przetrwają i ewolucja rozpocznie się od nowa. 

Bakterie stają się odporne na nasze wszystkie antybiotyki i mogą wybić ludzkość w bliskiej przyszłości. 

Powinniśmy przeznaczać więcej pieniędzy na to, aby wygrać tę przyszłą wojnę. 

Nie jesteśmy od nich potężniejsi. My mamy mózgi, ale one mają liczebność. Ich liczba mogłaby z 

łatwością przewyższyć naszą inteligencję, jeśli nie zaczniemy przeznaczać więcej z naszych zasobów 

aby przeciwdziałać tej nadchodzącej wojnie. Będzie to prawdziwa rozgrywka między Dawidem i 

Goliatem, i mały człowiek wygrał w tej historii. 

Czego oczy nie widzą, znika również z głowy, ale prawda jest taka, że bakterie są wszędzie, żywe i 

świadome życia, tak jak i my jesteśmy. Jeśli spojrzysz na nie przez mikroskop, sam możesz zobaczyć. 

One jedzą i trawią jedzenie, rodzą się, umierają, rozmnażają się, śpią, i unikają awersyjnych bodźców 

tak jak my. Co czyni nas innymi, nasze umysły? Obecnie używamy naszych umysłów żeby walczyć 

wojny, aby niszczyć środowisko i oszukiwać samych siebie. O ile w ogóle, używany naszych umysłów 

aby być czymś mniej niż są one. One przynajmniej żyją w teraźniejszości i są bardziej świadome życia 

niż obecnie ludzkość. 

Jedyną prawdziwą różnicą jest to, że my możemy być inni, jeśli nauczymy się ostatecznej prawdy. 

Jesteśmy inni tylko w wiedzy i umiejętności zrozumienia świata wokół nas. Jeśli nic z tym nie zrobimy, 

nie jesteśmy w ogóle inni i pozostaniemy zwierzętami, ale nie na szczycie łańcucha pokarmowego. 

Koło życia wciąż się kręci. 

Nałóż na siebie nowego człowieka, który jest odnowiony w wiedzy na obraz tego, który go stworzył.  

List do Kolosan 3:10 

Jesteśmy inni tylko w wiedzy i umiejętności zrozumienia świata wokół nas. Jeśli nic z tym nie  zrobimy, 

nie jesteśmy w ogóle inni i pozostaniemy zwierzętami. 

Zmarnować naszą przewagę: Bycie myślącymi stworzeniami to tylko mała różnica, ale ta mała różnica 

może zrobić dużą różnicę, jeśli jej użyjemy. Dlatego też nie chcemy marnować naszej inteligencji 

wierząc, że mity są prawdą. To czyni naszą większą inteligencję bezużyteczną i w żaden sposób nie 

czyni nas lepszymi od jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Jeśli nie jesteśmy w ogóle lepsi od zwierząt, 

wciąż nimi będziemy. 

Zobacz jasno: Ewolucja w akcji to najbardziej przerażająca rzecz jaka jest. Natura jest piękna, ale to 

również rzeźna, jedz i bądź jedzony. Kiedy każdy naprawdę ujrzy zwierzęcą naturę taka jaka ona jest, 

przerazi go do tego stopnia aby stać się czymś innym niż zwierzę. Prawdziwa wiedza o naturze 

wyewoluuje nas z niej. Wiedza o naturze, ewolucji i naszej prawdziwej przeszłości umożliwi nam 

opuszczenie zwierzęcej rzeczywistości. 
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Koło życia: Byłeś tam gdzie było życie w przeszłości. Musiałeś tam być aby być tu gdzie jesteś teraz; 

ewoluowaliśmy od nich. Będziesz tam ponownie, chyba że staniesz się istotą duchową i opuścisz 

zwierzęcy cykl ewolucyjny. Forma życia jest na górze tylko tak długo jak długo obraca się koło życia. 

Rzadki/szczęśliwy: Na twojej skórze i wewnątrz twojego ciała jest więcej bakterii niż ludzi jest na całej 

planecie. Ten fakt powinien zaznaczyć jak rzadkie jest bycie człowiekiem i jakie jest to szczęście. 

Możesz sam sprawdzić, że jest to prawda. 

Jeśli jest człowiek/Bóg w niebie, bardziej lubił wszystkie inne formy w których byliśmy niż ta w której 

obecnie jesteśmy. Dinozaury, ostateczne kły i szpony, chodziły po tej samej ziemi po której my obecnie 

chodzimy przez przynajmniej czterdzieści tysięcy razy dłużej niż chodzili ludzie. Chodziliśmy, 

pływaliśmy i czołgaliśmy się o wiele dłużej w innych ciałach. 

Prawda to prawda, którą możesz sprawdzić, i to jest prawda, która cię uwalnia. 

Zaprzeczać dowodom: Jeśli zaprzeczasz dowodom, zaprzeczasz prawdzie/Bogu. Niektórzy ludzie 

wierzą, że dowody zostały umieszczone w ziemi po to aby ogłupić racjonalnych, szczerych ludzi. 

Religijni ludzie powiedzą wszystko aby tylko trzymać się mitów, nawet to, że dowody z przeszłości 

zostały umieszczone przez Boga aby sprawdzić wiarę ludzi w Biblię. Musimy walczyć o prawdę tak 

twardo, tak jak oni walczą o mity, żeby wygrać tę wojnę o umysły ludzkiej rasy. Mamy dowody po 

naszej stronie, więc my wygramy. 

Prawda jest taka na jaką wygląda, i wszyscy szczerzy, racjonalni ludzie to wiedzą. 

Prawda to nie bajka. Była ona niewyobrażalnie długa i brutalna i powinna przestraszyć cię na 

śmierć. Biblia mówi, że strach jest początkiem mądrości. 

Zbieg okoliczności: Biblijne i historyczne opisy piekła są po prosu zbyt podobne do tego jak wygląda 

faktyczne dno cyklu ewolucyjnego aby był to tylko zbieg okoliczności. 

To musi być praca zbiorowego nieświadomego, ale jest to dowód na to, że on istnieje. Udało mu się 

umieścić prawdę w religijnych księgach takich jak Biblia, zanim ludzie, którzy żyli w czasie, kiedy była 

ona napisana mieli jakąkolwiek znajomość prawdy. To znak aby pokazać ludzkości prawdę teraz jako 

istnienie inteligencji na zewnątrz nas. 

Prawda jest w Biblii: To udowadnia, że zbiorowy nieświadomy istnieje, i że stara się powiedzieć nam 

ostateczną prawdę za pomocą tego co napisane jest w religijnych księgach. 

Biblia jest namacalnym dowodem na to, że istnieje podświadoma siła w naszych życiach. 

Syn człowieka: To ciekawe, że Biblia odnosi się do Jezusa jako syna człowieczego o wiele więcej razy 

niż odnosi się do niego jako syna Boga. Zaakceptowana historia Jezusa mówi, że był on synem Boga, 

nie synem człowieka. 

Czym jest; synem Boga czy synem człowieka? 

Dlaczego w ogóle jest to w Biblii? Zaprzecza to historii. Jest to znak dla nas do odkrycia, kiedy 

będziemy mogli zrozumieć jego znaczenie. Religijne książki są pełne znaków. 

Stajesz się synem człowieka, jeśli urodziłeś sam siebie. 
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Jeśli interpretujesz „syna człowieka” dosłownie, jest to jedyna rzecz, jaką może oznaczać. Jeśli rodzisz 

się ponownie w swoim obecnym ciele, stajesz się synem człowieka, synem swojego własnego umysłu, 

synem siebie. Stajesz się tym, czym Biblia mówi, że był Jezus. 

Jezus powiedział, że musisz narodzić się ponownie aby ujrzeć raj. 

Jezus powiedział, że musisz narodzić się z ducha aby pójść do raju. 

Kiedy nauczysz się prawdy i życia, stajesz się potomstwem albo stworzeniem samego siebie, twojego 

własnego umysłu. Dlatego też, dosłownie stajesz się synem człowieka. 

Jezus powiedział, „Tylko ludzie nie narodzeni z kobiety ujrzą raj.” 

Są dwa znaki w następującym cytacie z Biblii: „Zaczekaj, człowiek stał się jak jeden z nas aby znać 

dobre i złe, teraz weźmy jego rękę i niech on również skosztuje z drzewa życia i zje i żyje na zawsze.” 

Stać się jednym z nas: Dlaczego jest to w Biblii? To zasadniczo mówi, że jest więcej niż jeden bóg i że 

możemy być jednym. Jest to dokładnie odwrotność tego co ludzie myślą, że mówi Biblia. Wierzą, że 

jest tylko jeden Bóg i najlepsze co możemy zrobić to żyć w jego królestwie. 

„I BÓG powiedział, UCZYŃMY człowieka na NASZ obraz, na NASZE podobieństwo.” 

Geneza 1:26 

Czy mogłoby to być bardziej wyraźne? Czy widzisz co mówi Biblia? 

Wszystkie semickie religie, Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie wierzą w stary testament Biblii i są 

monoteistami. Wierzą w jednego Boga, więc dlaczego ten werset znajduje się na początku Genezy , 

pierwszej księgi Biblii? Kiedy coś jest w niej co nie powinno być, jest to znak, który wskazuje nam 

drogę. 

Znaki: Może być tylko jeden powód dla którego znaki tam są. Musi być to praca zbiorowego 

nieświadomego aby ukazać nam prawdę, pokazać nam drogę. Jest to ukryta prawda, znak dla nas 

abyśmy go ujrzeli teraz, kiedy czas jest właściwy aby go zobaczyć i zrozumieć. Znak to coś czego nie 

powinno tam być, a jest. To go wyróżnia dla tych, którzy są wystarczająco świadomi aby go ujrzeć. 

Znak od zbiorowego nieświadomego jest jak znak drogowy, który ukazuje nam, którą drogą należy iść. 

Wiele więcej: Znaki które pokazałem tutaj są tylko najbardziej oczywistymi znakami w Biblii aby 

pokazać, że są znaki. One wskazują drogę do innej ukrytej prawdy w Biblii oraz w innych pismach 

religijnych. Ukrytą prawdę można znaleźć w całej Biblii. 

Stworzenie kontra ewolucja: Kreacjoniści sprzeczają się, że życie jest zbyt skomplikowane aby mogło 

się po prostu wydarzyć i mają rację. Istnieje inteligentny projekt, ale projektantem nie jest stary 

mężczyzna, który żyje w niebie. Nie ma dowodu na to, że inteligencja pochodzi od żyjącej istoty. Ten 

zbyt skomplikowany argument jest wadliwy, ponieważ stwórca musiałby być bardziej skomplikowany 

od stworzenia. Co stworzyło stwórcę? Jeśli powiesz, że coś zawsze istniało, dlaczego po prostu nie 

zaakceptować, że stworzenie zawsze istniało? Wiemy, że istnieje, ale nie ma dowodu na to, że stary 

człowiek w niebie czy jakakolwiek inna wszechmocna forma życia istnieje. 
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Kreacjoniści sprzeczają się, że w ewolucji są brakujące ogniwa w dowodach ze skamieniałości. I 

mieliby rację, ale nikt nie oczekiwałby, że nie będzie kilku brakujących rzeczy. Mamy szczęście, że 

mamy dowody na większość ewolucji. Możemy lub możemy nie znaleźć wszystkich dowodów, ale to 

nie ma znaczenia. Kilka mniej ważnych brakujących rzeczy nie zmienia faktu, że mamy przytłaczający 

dowód na to, że teoria ewolucji jest prawdziwa. W dowodzie z DNA nie brakuje nic. 

Kreacjoniści mówią, że dowody mają znaczenie, jednak nie mają absolutnie żadnego dowodu, który 

podtrzymywałby ich teorie mityczne. Kreacjoniści muszą nie widzieć jak głupio wyglądają, kiedy kłócą 

się przeciwko twardym naukowym dowodom i logice. Nie pomagają swojej interpretacji religii swoimi 

nieracjonalnymi argumentami. Mówią, że kilka brakujących części dowodów oznacza, że ewolucja nie 

jest prawdą, więc przyznają, że dowody mają znaczenie, ale nie mają żadnych aby wesprzeć własne 

teorie. Ciekawą rzeczą jest to, że prawda właściwie znajduje się w Biblii, ale ludzie którzy obecnie 

zajmują się religią nie wiedzą czym ona jest. Prawda jest taka, że ewolucja i stworzenie łącznie miały 

miejsce i wciąż się dzieją. 

Zarówno nauka jak i religia mają rację. 

Biblia mówi, „Na początku było słowo, i słowo było z Bogiem i słowo było Bogiem.” 

Jest to dobry przykład zdania w Biblii, które zawiera prawdę, ale również ją ukrywa i zwodzi ludzi. 

Większość ludzi uznało, że zdanie oznacza, że wszystko co jest powiedziane w Biblii jest słowem Boga. 

Prawda jest taka, że wszystkie słowa w Biblii pochodzą od ludzi, którzy nie byli zainspirowanymi 

prorokami i nie mogli mylnie nie interpretować . 

Początek czy stworzenie ludzkości przyszło wraz ze słowem lub słowami. 

Ludzie zaczęli mówić i myśleć w słowach około dziesięć tysięcy lat temu, mniej więcej w tym samym 

czasie, w którym Biblia mówi, że miało miejsce stworzenie. Zbieg okoliczności? 

Biblia mówi, że słowo stało się ciałem. Innymi słowy, umysł stał się ciałem. Tak się stało, kiedy umysł 

przejął całkowitą kontrolę nad naszymi ciałami. 

Historia w Biblii o początku jest właściwie historią o końcu. Mówi ona, „słowo było Bogiem”, więc 

oznacza to, że Bóg stanie się ciałem; stanie się teraz. 

„Na początku było słowo.” Był to początek ludzkości, rodzaju umysłowego. Umysł ludzkości nie istniał 

przed słowami, myślami w słowach i co najważniejsze inspiracją. Kiedy umysł nauczy się prawdy, 

połączy się z umysłem Boga. 

Słowo „inspiracja” oznacza oddech życia. Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka przez wdech w nos 

Adama, dając mu oddech życia. Innymi słowy, Bóg dał ludziom intelekt i umożliwił im otrzymanie 

wiedzy z zewnątrz siebie. To zmieniło ludzi w ludzkość. Kiedy ludzie stali się inteligentnymi, 

zainspirowanymi istotami, został stworzony rodzaj umysłowy. 

Biblia znów miała rację; Bóg/życie stworzyło słowo, świat ludzkości, około dziesięć tysięcy lat temu na 

Bliskim Wschodzie i ewolucja również się zdarzyła; nauka i religia obie mają rację w kwestii stworzenia 

ludzkości. 
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Ludzie byli na ziemi przez około dwieście tysięcy lat, ale według Biblii, ludzkość została stworzona 

około dziesięć tysięcy lat temu. 

Słynny obraz stworzenia który namalował Michał Anioł na suficie w Kaplicy Sykstyńskiej ostatnio 

odsłonił ukryty w sobie znak. 

Obraz przedstawia Boga wyciągającego swoją rękę w stronę Adama, i ludzie interpretowali go zawsze 

jako moment w którym Bóg dał człowiekowi życie. 

Teraz możemy zobaczyć, że obraz Boga jest również obrazem ludzkiego mózgu. Może on tylko 

oznaczać jedną rzecz; że Bóg daje Adamowi intelekt lub umysł. 

Michał Anioł nie zrobił tego; Duch Święty zrobił to dla nas. Sprawdź link poniżej: 

www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html   

Inteligentny projekt: Ewolucja oraz inteligentny projekt łącznie miały miejsce i wciąż się dzieją. 

Uniwersalny umysł znajdujący się w naszym zbiorowym nieświadomym jest inteligencją w naturze. 

Darwin: Darwin miał rację; ewoluowaliśmy, ale istnieje czynnik zbiorowego nieświadomego, który 

dostarcza inteligencję przypadkowej selekcji i przetrwaniu najbardziej dopasowanych. To nie myślący i 

emocjonalny człowiek/Bóg dostarcza inteligencję, ale jest inteligencja pracująca w zgodzie z siłą 

równoważącą. 

Inteligentny projekt tak jak interpretowany jest przez religie jest fałszywy, ale rzeczywiście istnieje. 

Inteligentny projekt=zbiorowy nieświadomy=Duch Święty. 

Inteligencja jest bardzo subtelna w naturze, prawie nie do dostrzeżenia, z wyjątkiem postępu życia w 

kierunku bardziej inteligentnych form. Postępuje bardzo powoli, ale inteligentnie, aż dociera do 

szczytu cyklu zwierzęcego (ludzkość). 

Inteligentny projekt pracował bardzo powoli, kiedy mógł wpływać na życie jedynie biologicznie. Teraz 

kiedy może pracować w inteligentnych istotach (ludzkość), pracuje coraz szybciej i szybciej. Im 

bardziej inteligentni się stajemy, tym więcej inteligencji możemy i rzeczywiście otrzymujemy. 

Inteligencja w nas jest ława do zobaczenia. Można ją zobaczyć w każdej zainspirowanej pracy, którą 

zrobiliśmy i zaczęła się dziesięć tysięcy lat temu, kiedy ludzkość ewoluowała. 

Słowa, język i myśl ewoluowały do punktu w którym połączyliśmy się ze zbiorowym nieświadomym na 

poziomie nowoczesnych umysłów po raz pierwszy. To umożliwiło nam otrzymanie wiedzy poprzez 

inspirację i logikę. 

Istoty zainspirowane: Źródło nowej wiedzy zmieniło nas w istoty zainspirowane, w ludzkość. 

Inspiracje umożliwiły cały postęp techniczny w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat. Nie staliśmy się 

ludzkością czy rodzajem umysłowym dopóki nie połączyliśmy się z uniwersalnym umysłem; Nazywam 

go zbiorowym nieświadomym czy Duchem Świętym. 

Zanim to się stało, ludzie nie różnili się od innych zwierząt. 

http://www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html
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Wierzchołek: Coś wydarzyło się około dziesięć tysięcy lat temu i zmieniło wszystko. Był to początek  

życia ludzi w jednym miejscu, w miasteczkach i miastach. Był to początek prymitywnej cywilizacji. 

Był to również początek rolnictwa, gospodarstw i udomowienia zwierząt. Był to koniec łowczego i 

zbierającego sposobu życia w jakim ludzie żyli przez poprzednie sto dziewięćdziesiąt tysięcy lat. Był to 

początek całkowicie nowej formy życia. 

Techniczny postęp nie zaczął się do około dziesięciu tysięcy lat temu. Przeszliśmy z łowców –zbieraczy 

do miejsca w którym obecnie się znajdujemy, w ewolucyjnym mgnieniu oka. 

Krytyczna masa: Około pięć do sześciu tysięcy lat temu, umysł osiągnął  krytyczną masę. Działania 

wojenne oraz inne czynniki zmusiły ludzi do opuszczenia mniejszych miejscowości i gromadzenia się w 

większych miastach, głównie z potrzeby dużych broni. To umieściło nasz postęp technologiczny na 

prowadzeniu. Zaczął się język pisany, ogromne budynki takie jak piramidy zostały zbudowane, a 

ziemię zaczęły zapełniać armie. 

Był to początek tego, co nazywamy nowoczesną cywilizacją. 

Ewoluowaliśmy i zrobiliśmy większy postęp w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat niż w ciągu 

poprzednich siedmiuset milionów lat. Musieliśmy stać się nową formą aby to zrobić. 

Ludzie stali się fundamentalnie nową formą życia. 

Staliśmy się nową forma życia w bardzo krótkim okresie czasu, i ta sama rzecz dzieje się teraz, tylko o 

wiele szybciej. Ludzkość osiągnęła nowy wierzchołek, koniec jednej formy życia i początek nowej. 

Wewnętrzna zmiana: Zyskaliśmy moc aby zmienić nasze zewnętrzne środowisko około dziesięć 

tysięcy lat temu i z czasem zmieniliśmy go wedle naszych potrzeb. Teraz musimy zmienić nasze 

wewnętrzne środowisko, nasze umysły. 

 

Syn umysłu: Musimy stać się synem człowieczym, tak jak mówi Jezus, narodzić się ponownie jako 

synowie naszych własnych umysłów. Kiedy to zrobimy, podejmiemy kolejny krok w naszej ewolucji i 

stworzymy raj na ziemi. To wszystko jest w Biblii. 

Jezus powiedział, „Doprawdy, doprawdy, powiadam wam, jeśli człowiek nie narodzi się ponownie, 

nie będzie mógł ujrzeć królestwa Boga”. Jan 3:3 

Jezus powiedział, „Tylko, jeśli człowiek narodzi się z ducha, będzie on mógł wejść do Królestwa 

Boga”. Jan 3:5 

Jezus powiedział, „To co narodzone jest z ciała jest ciałem, a to co narodzone jest z ducha jest 

duchem.” Jan 3:6 

Finalny krok: Około dwieście tysięcy lat temu, zrobiliśmy nasz pierwszy prawdziwy krok z dala od 

zwierzęcego świata, świata ciała, i staliśmy się ludźmi (homo sapiens). Około dziesięć tysięcy lat temu, 

podjęliśmy drugi krok i staliśmy się ludzkością (rodzajem umysłowym). Teraz jesteśmy u progu 

zrobienia trzeciego finalnego kroku. 
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Istoty duchowe: Ludzkość jest u progu osiągnięcia tego, do zrobienia czego ewoluowała. Rasa ludzka 

zmieni się w nową ludzką formę życia po raz trzeci. Ewoluujemy z ludzkości czy rodzaju umysłowego w 

rodzaj boski. Staniemy się istotami duchowymi. 

Biblia mówi, że staniemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie. 

Jeśli wierzysz w Biblię, to jest to o czym mówi Biblia, że się dzieje. Jeśli nie wierzysz w Biblię, po prostu 

uwierz własnym oczom; możesz zobaczyć, że to się dzieje. 

To co Jezus mówi: Większość religijnych ludzi uważa, że nigdy nie mogą stać się tacy jak Jezus, że 

najlepsze co mogą zrobić, to być jednym z przedmiotów Boga w jego królestwie po tym jak umrzemy. 

To nie to co mówi Jezus. Mówi on, że jeśli nauczysz się prawdy, będziesz taki jak on. 

Jezus powiedział, „Ten kto pije z moich ust, stanie się taki jak ja, a ja stanę się nim i ukryte rzeczy 

zostaną mu wyjawione.” 

Biblia mówi, wszystkie ukryte rzeczy zostaną ukazane. Mateusz 10:26 

Arogancja: Ludzie myślą, jak ktoś może być tak arogancki aby wierzyć, że może być taki jak Bóg? Coś 

odwrotnego jest prawdą. Myślenie, że ostateczna moc we wszechświecie nie ma nic lepszego do 

zrobienia niż słuchanie twoich modlitw jest ostateczną arogancją. 

 

                                      Część 5-Pełny Obraz-Przeszłość i Przyszłość-Rozdział 5.4 

                                       Religia - Rozstaje dróg 

Nikt nie patrzy: Nauka nie może zobaczyć ostatecznej prawdy, ponieważ nie patrzy naprawdę. Gubią 

się w nieskończenie skomplikowanych częściach życia i nawet nie patrzą na prostą całość życia, pełny 

obraz, który musi zawierać świadomość. 

Ludzie będą widzieć tylko to co gotowi są widzieć. 

Ralph Waldo Emerson 

Religia nie może zobaczyć ostatecznej prawdy, ponieważ również nie patrzy i spędza cały swój czas w 

mitach z przeszłości i fantazjach o przyszłości, w zamkach z piasku. 

Religijni ludzie którzy patrzą, szukają prawdy od końca. 

Ślepa wiara: Tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie biorą za pewnik, że to co powiedziane jest w 

Biblii jest prawdą, mylnie to interpretują i starają się odnaleźć to w rzeczywistym świecie. Jeśli tego 

nie znajdują, mówią, że musisz mieć ślepą wiarę, że jest to prawda, nawet w obliczu twardych 

dowodów mówiących coś przeciwnego. To jest powód dla którego religie schodzą w dół. 

Jeśli ludzie zrobią tylko coś odwrotnego i wezmą za pewnik, że to co jest w rzeczywistym świecie jest 

prawdą i następnie poszukają tego w księgach religijnych, odnajdą w nich ostateczną prawdę. 

Wiele doktryn jest jak szyba w oknie. Widzimy przez nie, ale oddzielają nas one od prawdy. 
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 Khalil Gibran 

Tradycyjna religia: Kiedy ludzie w końcu ujrzą prawdę, wschodnie i zachodnie religie po raz pierwszy 

będą miały sens. Uczyni to je o wiele bardziej popularnymi. Ludzie, którzy nigdy nie interesowali się 

tradycyjnymi religiami, zainteresują się nimi, jak tylko ujrzą w nich ostateczną prawdę. Spełnią  one 

swój prawdziwy cel. 

Tradycyjne religie staną się bardziej popularne, kiedy prawda zostanie ukazana. 

Pomost: Tradycyjne religie nie muszą się zmieniać; muszą pozostać takie jakie były tradycyjnie. W ten 

sposób, każdy będzie mógł odnieść się do nich na swoim poziomie świadomości. 

Piękną rzeczą jest to, że prawda nie oznacza, że religie muszą się zmienić . 

Jest to duże szczęście dla każdego, ponieważ byłoby to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, aby 

zorganizowane religie w jakikolwiek sposób się zmieniły. Gdyby religie musiały się zmienić, prawda 

wywołałaby jedynie konflikt. Jeśli religie pozostaną takie same, prawda wywoła coś odwrotnego i 

połączy religie ponownie i sprawi, że będą prosperować jak nigdy wcześniej. Prawda jest drogą. 

Pozostać takie same: Tradycyjne religie są konieczne jako pomost do ostatecznej prawdy. Wiele ludzi 

nie będzie w stanie przejść od kłamstwa umysłu do ostatecznej prawdy bez nich. 

To powód dla którego religie tutaj są i jest tak wiele różnych. Umożliwia to różnym ludziom przyjście 

do prawdy. Gdyby ich nie było, mielibyśmy problem, ponieważ prawda nie miałaby żadnej dużej 

infrastruktury, która by ją podtrzymywała. Napisałem tę książkę, aby ukazać ci w nich prawdę, 

ponieważ potrzebujemy ich. 

Nowe objawienia prawdy nie mają na celu zastąpienia tradycyjnych religii. Mają na celu je 

uzupełniać, wyjaśniać i objawić prawdę, która jest w nich ukryta. Aby być świętymi, ludzie muszą 

podążać za Jezusem oraz innymi prorokami poprzez uaktualnianie religii nowymi objawieniami 

prawdy, które teraz są ludziom wyjawiane. 

Jezus powiedział, „Nie przyszedłem aby niszczyć, przyszedłem aby wypełnić, nie zburzyć, ale 

zbudować. Powiedział również, „chodźcie, idźcie za mną i rozprzestrzeniajcie prawdę.” 

Boskie puzzle: Nowe objawienia Jezusa, które były wyjawione nie miały na celu zniszczenia 

tradycyjnych wierzeń swego czasu; miały zbudować się na nich i dodać nowe części puzzli. Tak samo 

jest ze wszystkimi nowymi objawieniami. Jeśli są to rzeczywiście objawienia ostatecznej prawdy, 

ulepszą wszystkie obecne systemy wiary, a nie zastąpią ich. Prawda da religiom nową moc. 

Jak mogłoby być inaczej? 

Gdyby prawda nie znajdowała się we wszystkich religiach, wywołałoby to konflikt, nie pokój. 

Rozdzieliłoby to ludzi zamiast ich zjednoczyć. Aby prawda zmieniła ten świat w raj, musi się ona 

znajdować we wszystkich religiach. 

Prawda (zbiorowy nieświadomy) musiał przyznać rację każdemu. 

Wschód i zachód: Wiele wschodnich religii powiedziało, że nieład umysłu jest problemem, że teraz 

czy teraźniejszość jest celem życia, ale nie mówią, że prawda jest drogą do oczyszczenia umysłu. 
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Zachód (Chrześcijaństwo) mówi, że prawda jest drogą, ale nie mówi, że nieład umysłu jest 

problemem, ani że prawda oczyszcza umysł ani czym jest prawda. To jest pierwsza książka, która to 

robi. 

Wschód myli się odnośnie cierpienia i rytualnego oczyszczania umysłu; są to standardowe wschodnie 

bzdury. Prawda jest taka, że wszystko czego potrzebujesz to ostateczna prawda i pracować aby ją 

rozprzestrzeniać aż wejdzie w podświadomość i zmieni cię w istotę duchową. 

Ludzie z czasów Jezusa nie mogli zrozumieć tego o czym mówił; czas nie był odpowiedni. On o tym 

wiedział, ale zasiał ziarna prawdy pomimo to i zapłacił za zrobienie tego wysoką cenę. Jeśli nie 

ujrzymy prawdy, jego ofiara będzie na darmo. 

Sposób w jaki religia była interpretowana w przeszłości był konieczny aby być tutaj teraz. 

Religia jest bardzo dobrą rzeczą: Były tylko mylnie interpretowane. Ja wciąż chodzę do Kościoła 

Katolickiego (na Mszę Łacińską), ponieważ wychowałem się w niej i pomaga mi ona na duchowej 

drodze. Mogę żyć kompletnie w teraźniejszości, kiedy jestem w kościele. 

Lubię sposób w jaki każdy się ubiera, kobiety w ładne sukienki i wszystkie świeczki i witraże. Stare 

rytuały i tradycje mają moc aby obudzić ludzi i wywołać ducha w ludziach, jeśli znają prawdę. 

Wszyscy ludzie mają bogów, którzy odpowiadają ich okolicznościom. 

Henry David Thoreau 

Gdybym wychował się jako Żyd, chodziłbym do świątyni Żydowskiej, jako Muzułmanin do Meczetu, 

itd. Ja wychowałem się jako Chrześcijanin, więc najwięcej wiem o Chrześcijaństwie i czuję się w nim 

najbardziej komfortowo. Ostateczna prawda znajduje się we wszystkich największych religiach, więc 

możesz ją zobaczyć w każdej z nich. 

Religie zrobią to co obiecują zrobić, kiedy poznasz prawdę. 

Kiedy ludzie nauczą się ostatecznej prawdy, większość ludzi pozostanie przy swojej religii, jakakolwiek 

ona jest, i wgłębi się w nią bardziej, narodzi się w niej. Będzie to coś wspaniałego. 

Nie będą widzieć innych religii jako lepszych czy gorszych ani jako zagrożenie dla swojej religii. 

Wszystkie religijne wojny i konflikty skończą się i ten świat zacznie zamieniać się w raj. Kiedy się 

obudzisz, to co się zdarzyło oraz to może się zdarzyć jest oczywiste. 

Kocham kiedy skłaniasz się w swoim meczcie, kiedy klęczysz w świątyni, modlisz się w kościele, 

ponieważ ty i ja jesteśmy synami jednej religii i jest nią duch. Khalil Gibran 

Prawda jest we wszystkich większych religiach, jak części puzzli. Wschodnie religie są w pewnym 

sensie bliżej prawdy niż zachodnie religie, w innym sensie są dalej. Tak samo jest z zachodnimi 

religiami. 

Jeśli połączysz prawdę w zachodnich religiach z prawdą we wschodnich religiach, ujrzysz bardziej 

pełny obraz, więc uczyń jedno z dwóch, jak mówi Biblia. 
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Słowo „religia” oznacza „jedność”. Dlatego też, nie będzie prawdziwej religii zanim one nie zjednoczą 

się jako po prostu różne sposoby widzenia ostatecznej prawdy. 

To dobra rzecz, że prawda rozprzestrzeniona jest we wszystkich religiach. Pokazuje to, że Duch Święty 

albo zbiorowy nieświadomy nie faworyzuje nikogo. 

Tylko ludzie będący w stanie ujrzeć prawdę w innych religiach, będą ocaleni, i tak powinno być. Jeśli 

nie możesz zobaczyć prawdy w innych religiach, nie widzisz jej. 

Różnice które teraz wywołują konflikt, wielki negatyw, staną się wielkim pozytywem. Różnice połączą 

religie i uczynią je wszystkie koniecznymi, równymi i legalnymi, kiedy prawda zostanie ukazana. 

Każda religia jest prawdziwa w taki czy w inny sposób. Jest prawdziwa kiedy rozumiana jest 

metaforycznie. Jednak jeśli zostanie zablokowana we własnych metaforach, interpretując je jako 

fakt, wtedy masz kłopot. Joseph Campbell 

Części puzzli albo wyjaśnienia prawdy znajdują są w różnych miejscach. Naszym zadaniem jest 

znalezienie ich i ułożenie w pełny obraz. Przykład: Zachodnie religie nie mówią wiele o wiedzy o 

równoważących się przeciwieństwach, ale starożytny Egipt oraz wschodnie religie, takie jak Taoizm, 

Buddyzm, itd tak. Biblia zajmuje się tym używając po prostu dobra i zła. 

Wschodnie religie posiadają mity o stworzeniu, lecz prawda nie jest w nich widoczna tak jasno jak w  

Biblii; przynajmniej nie są one tak jasne z mojej perspektywy. 

Muzułmanie modlą się pięć razy dziennie, a uznawanie Boga/życia wiele razy dziennie jest absolutnie 

istotne. Nazywam to duchowym ćwiczeniem. Nie mają oni żadnych obrazków, figurek ani innych 

wizerunków Boga, i to jest bardzo ważne, ponieważ obrazy wprowadzają ludzi w błąd. 

Biblia nie mówi o reinkarnacji, ale Buddyzm i Hinduizm tak. Religie takie jak Scjentologia, Kościół 

Zjednoczeniowy, New Age, mormoni, i wszyscy wielcy, niezależni filozofowie i poeci również mają 

różne części puzzli. Musisz tylko pamiętać, że jest także dużo rzeczy, które są nieprawdą. Musisz 

pamiętać, że nawet założyciele czy prorocy nowego sposobu widzenia świata mylnie interpretują 

swoje własne zainspirowane objawienia. Kiedy będziesz widział wyraźnie, będziesz widział prawdę i 

fałsz we wszystkich religiach. 

Większość prawdy znajduje się w nauce i nigdzie więcej. Prawda jest również w filozofii, powieściach, 

filmach, muzyce, poezji, sztukach scenicznych, itd. 

Jest tylko jedna religia, chociaż jest jej sto wersji. George Bernard Shaw. 

Teraz kiedy ludzie mogą zobaczyć prawdę, wszystko musi być ponowne zinterpretowane. 

Wszystkie religie muszą być ponownie zinterpretowane dzięki naszej nowej umiejętności widzenia 

ostatecznej prawdy. Nie zmieniamy ich; widzimy tylko to co one naprawdę mówią. 

Coś odwrotnego: Buddyści mówią, że kiedy nie masz pragnienia, znajdujesz raj (nirwanę). Ja mówię, 

że musisz być spełniony tu i teraz. To ta sama rzecz; mówię ją tylko w odwrotny sposób. Jednym ze 

sposobów w jakich znajduję prawdę w religiach jest taki, że po prostu patrzę w co wierzono, że było 

prawdą i patrzę na dokładną tego odwrotność i wiele razy tam właśnie była prawda. Umysł odwraca 

rzeczy tak jak lustro. Kiedy to wiesz, możesz użyć tego jako narzędzia do znalezienia prawdy w  
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większości mitów. Piotr, założyciel kościoła, powiedział, że ludzie widzą rzeczy do góry nogami i od 

końca i dlatego też został ukrzyżowany do góry nogami. 

Aby stać się istotą duchową, stajemy się dokładnym przeciwieństwem tego jacy ludzie są teraz. 

Zobacz, Dzieje Piotra, XXXVIII. 

Jezus powiedział, „Kiedy zewnątrz stanie się takie jak wewnątrz, a niższe takie jak wyższe, wtedy 

ten świat znajdzie pokój.” 

Ludzie, ludzkość żyje jak swoje fałszywe, śmiertelne, umysłowe ja, a powinni żyć jak swoje ja 

nieśmiertelne i duchowe, dokładne przeciwieństwo tego czym są teraz. 

Kiedy religie walczą wojny aby niszczyć siebie nawzajem, tak jak robiły to w przeszłości i robią teraz, 

możesz być pewien, że czegoś brakuje. 

Zorganizowane religie mogą być najlepszą jak i najgorszą rzeczą dla prawdy. 

Rytuał i tradycja są bardzo dobrą rzeczą, jeśli znasz prawdę. Jeśli nie znasz, mogą one wprowadzać w   

błąd. Pierwszym krokiem jest otwarty umysł, tolerancja i pokój. 

Ponieważ skupienie umysłu na ciele jest śmiercią, ale skupienie umysłu na Duchu jest życiem i 

pokojem. Romanie 8:6 

Niektórzy ludzie chronią swoje wierzenia poprzez zwalczanie jakiejkolwiek innej ideologii niż ich 

własna. Czasami nawet zabijają i torturują ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają. To naprawdę nie 

powoduje, że wyglądają na bardzo oświeconych, ale są oni zbyt nieświadomi, aby zdać sobie z tego 

sprawę. Podświadomie wykonują pracę diabła w imię Boga. 

Gdyż jeśli żyjesz według ciała, jest to śmierć, ale jeśli żyjesz poprzez Ducha, zadasz śmierć złym 

czynom ciała, będziesz mieć życie. Romanie 8:13 

Czczenie zmarłych: Religie wszystko robią wstecz. Czczą rzeczy z przeszłości, martwe rzeczy, ale 

mówią, żeby czcić życie, nie śmierć. Wiele religii zajmuje się obecnie śmiercią i strachem, a powinny 

zająć się życiem i miłością; Są martwe i nie wiedzą o tym. Tak jak mówi Biblia, pozwólmy nieżywym 

pochować nieżywych. Życie jest dla żyjących, a jeśli oni nie chcą się obudzić, to niech tak będzie. Jest 

to teraz lub nigdy. 

Ten kto sieje w swoim ciele, zbierze z ciała korupcję, ale ten kto sieje w Duchu, z Ducha zbierze życie 

wieczne.  Galaci 6:8 

Jezus powiedział, „Słuchaj żyjącego dopóki żyjesz, inaczej umrzesz i będziesz go szukał i nie będziesz 

w stanie go zobaczyć.” 

Żyjącym jest każdy kto żyje w prawdzie i życiu. 

Jerozolima: To słowo oznacza „Miejsce Pokoju”, a jest czymś dokładnie odwrotnym. Jerozolima 

uznawana jest za najświętsze miejsce przez trzy Semickie religie; Judaizm, Chrześcijaństwo oraz Islam. 

Było i jest to również najbardziej gwałtowne i niespokojne miejsce na ziemi. To powinno powiedzieć 

ludziom, że czegoś brakuje. To czego brakuje, to ostateczna prawda. Została ona ukryta przez ich 

własne systemy wierzeń i tradycje. 
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Dlaczego jest więcej konfliktów na tak zwanej świętej ziemi niż gdziekolwiek indziej? 

Może być tylko jeden powód; ludzie którzy tam mieszkają są najbardziej wprowadzeni w błąd. 

Jerozolima to najbardziej agresywne miejsce w historii, ponieważ ludzie walczący o nią byli 

najbardziej zmyleni w historii. Przeszłość ukrywa teraźniejszość. 

Izrael: Słowo Izrael oznacza „borykać się wraz z Bogiem”. To jest dokładnie to co większość ludzi, 

którzy tam żyją robi. Kiedy prawda zostanie ukazana, będą robić coś odwrotnego. Ci którzy myślą, że 

są najbliżej Boga i raju, są właściwie najdalej. Jest to tragiczne i tak niepotrzebne. Muszą po prostu 

zrobić to co ich własne religijne księgi naprawdę mówią, żeby zrobili. 

Ostateczna prawda jest w ich własnej religii, i nadszedł czas aby ją zobaczyć. 

Wielu ludzi w tym konflikcie jest zbyt blisko problemu i są zbyt mentalni aby kiedykolwiek nauczyć się 

prawdy i zmienić się. 

Prorocy z przeszłości byliby zbulwersowani. 

Ludzie którzy teraz walczą i zabijają o miejsca i rzeczy są zagubieni. Są zagubieni, ale większość 

ludzkiej rasy może zobaczyć prawdę i zmienić się. Musimy uważać, aby nie pozwolić żeby 

wprowadzeni w błąd ludzie walczący na Bliskim Wschodzie ściągnęli nas w dół wraz z nimi. 

Mój Bóg jest lepszy niż twój Bóg; mój Bóg może pobić twojego Boga. 

To wszystko jest całkiem niemądre i głupie, ale to się dzieje. To tak głupie jak tylko może być, i 

nadszedł czas aby to takim zobaczyć i zacząć zmieniać rzeczy zanim nas to zabije. 

Walczenie za kłamstwo, złą interpretację jest ostatecznym zmarnowaniem życia. Agresja daje 

władzę umysłowi i musi być używana tylko w samoobronie. 

Prawda objawi się sama tym, którzy są gotowi aby ją ujrzeć. Nigdy nie będzie widziana przez tych, 

którzy nie są gotowi aby ją zobaczyć. Próbowanie skrzywdzenia innych tylko pogorszy rzeczy. Jeśli 

religia nie może sprzedać się za swoje własne zasługi w nie agresywnym porównaniu z innymi 

religiami, oznacza to, że ludzie źle interpretują twoją religię, a nie, że musisz zacząć zabijać ludzi, 

którzy się z tobą nie zgadzają. Twoją pracą jest obudzenie się. Możesz napisać książkę o tym lub uczyć 

tego innych, jeśli pomaga ci to pozostać w teraźniejszości. Najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić dla 

prawdy to po prostu żyć w niej. 

Jeśli prawda nie rozprzestrzenia się używając nie agresywnych metod, czas nie jest dla niej 

odpowiedni . 

To zawsze najwięksi ignoranci, najbardziej emocjonalni ludzie wywołują cały ten chaos. Są oni 

kierowani i opętani przed diabła/umysł; są bestią wcieloną. Ci ludzi myślą, że wykonują wolę Boga 

oraz, że idą do raju, ale są najdalej od Boga, prawdy i raju jak to tylko możliwe. Gdyby o tym wiedzieli, 

zmieniliby swoje postępowanie. Musimy ich oświecić zanim nas wszystkich zabiją. 

 Bóg nie potrzebuje obecnie żadnych agresywnych wojowników. Wszystkie wojny są bratem przeciwko 

bratu, i teraz kiedy prawda jest wyjawiana, nigdy nie będzie żadnej usprawiedliwionej religijnej wojny 

ani żadnej religijnej przemocy. Zawsze za to znajdzie się kilku głupców stwarzających problemy, a my 

będziemy bronić się przed nimi za pomocą przemocy, jeśli zaistnieje taka konieczność. 
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Musimy nauczyć się żyć razem jako bracia lub zginiemy razem jako głupcy. 

Martin Luther King Jr. 

Jeśli religia nie jest bezpieczna sama w sobie, musi w niej czegoś brakować, i wszystko co należy zrobić 

to znaleźć to, czego brakuje. 

Jezus powiedział, „Ten kto bierze w ręce miecz, zginie od miecza”.  Myślisz, że zło może być 

pokonane złem? 

Powinno być oczywiste, że przemoc nie może być sposobem sprzedawania religii ani stania się istotą 

duchową. Kiedy prawda zostanie ukazana, wojna i wszystkie konflikty zakończą się. 

Tak zwani święci wojownicy karmią bestię, wykonując pracę bestii. 

Nie ma złych czy dobrych ludzi. Są tylko ci co znają prawdę i ci którzy nie znają. Walka pomiędzy 

dobrem a złem jest walką mentalną. 

Walczenie o rzeczy: Nikt walczący o ziemię czy inne rzeczy z religijnych powodów nie zna prawdy. 

Najbardziej wprowadzeni w błąd Chrześcijanie, Żydzi oraz Muzułmanie walczą o małe miejsce zwane 

Jerozolimą. Myślą, że ich Bóg tam mieszka i muszą ją odzyskać dla niego. Ich Bóg potrzebuje ich 

pomocy, nawet jeśli jest wszechmocny. Nie ma to sensu, ale nic z tego co robią nie ma sensu. Prawda 

jest taka, że bestia zajmuje „świętą ziemię” w nich. 

Armagedon: Ten konflikt pomiędzy kilkoma ludźmi pozbawionymi wiedzy mógłby doprowadzić do 

wybuchu wojny, która będzie kosztować miliony żyć. Wielu z nich ma nadzieję, że tak się stanie, że 

Biblia mówi, że to musi się stać. Ludzie właściwie mają nadzieję na wybuch religijnej wojny światowej, 

którą Biblia nazywa Armagedonem. Jest to chore, ale dzieje się. Jest to najbardziej niebezpieczna 

interpretacja. 

Ludzie wierzący, że święta wojna która zabije większość ludzkości musi się wydarzyć są najbardziej 

zagubionymi i niebezpiecznymi ludźmi na planecie. 

Ludzie nadający temu wartość i walczący o rzeczy, czy o tak zwane święte relikwie czy święte miejsca, 

żyją w umyśle bestii. Prawda jest taka, że Bóg nie jest ani w tym ani w tamtym. Bóg nie jest w jednym 

miejscu bardziej niż w innym. Bóg/życie jest równo wszędzie. Jezus mówi, że nie jest on w jednej czy 

w drugiej rzeczy, kiedy mówi, „Jeśli raj byłby na górze w niebie, ptaki byłyby bliżej niego”. To również 

było źle zinterpretowane, więc nie będę cytować całości tutaj, ale poszukaj tego fragmentu i 

zobaczysz co mam na myśli. Jezus i Biblia mówią wiele razy na różne sposoby, że Bóg jest wszędzie, ale 

nikogo to nie obchodzi, a w szczególności tych, którzy myślą, że wierzą. Ci ludzie nie umieją czytać 

swojego własnego świętego pisma. Ono wyraźnie mówi, że Bóg jest wszechobecny. Jaki rodzaj ludzi 

może stosować przemoc w imię Boga i lekceważy księgę o której mówi, że została napisana przez ich 

Boga? Tylko ślepi ludzie mogą. 

Relikwie: Dlaczego ludzie myślą, że rzeczy takie jak Całun Turyński, zaginiona arka, kawałek drewna z 

krzyża czy inne rzeczy, które mogły lub nie, znajdować się blisko proroka, mają jakąś mistyczną moc? 

Jest to czczenie idola. 

Święty Graal jest to prawda o życiu. 
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Ludzie będą podróżowali mile i wydawali tysiące dolarów aby zobaczyć plamę na murze, która, jak 

niektórzy myślą, wygląda jak jeden z ich świętych. Czczenie idoli, obrazków i relikwii jest pogańską 

praktyką przeciwną naukom Jezusa, ale tak zwani Chrześcijanie i tak to robią. Co oni sobie myślą? 

Kawałek drewna czy to co zostało pobłogosławione przez jakiegoś zagubionego kaznodzieję nie ma 

wartości, z wyjątkiem dla diabła/umysłu. Obudźcie się ludzie. Prawda jest taka, że każdy zajmujący się 

czczeniem relikwii krzywdzi swoją własną religię i został oszukany przez diabła/umysł. 

Tak zwane święte relikwie i miejsca dają jedynie diabłu/umysłowi coś o co walczyć. Są one 

niebezpiecznym kłamstwem. Prawda jest taka, że Bóg /życie jest wszędzie, gdzie ty jesteś przez cały 

czas. Nie ma o co walczyć w imię Boga. 

Bóg jest prawdą i życiem; dlatego też, wróg prawdy i życia jest wrogiem Boga. 

Antychryst: Ta sama mylna interpretacja czyni możliwość przybycia na Bliski Wschód człowieka 

pokoju prawie niemożliwą. Ci sami ludzie będą widzieć go jako Antychrysta i zabiją go. Takie jest 

niebezpieczeństwo religijnych mylnych interpretacji oraz innych kłamstw wykreowanych przez nasze 

własne umysły. One są prawdziwymi antychrystami. 

Ludzie którzy zabijają innych ludzi w imię Boga, wykonują pracę diabła. 

Zemsta: Ludzie tkwią w pułapce tradycji, pułapce ignorancji z przeszłości i w niekończącym się cyklu 

zemsty. To czyni wszystkich tkwiących w pułapce niebezpiecznymi głupcami bez żadnej nadziei na 

pójście do nieba. Zemsta to narzędzie głupca. 

Diabeł/umysł używa przeszłości aby zniszczyć teraźniejszość oraz przyszłość. 

Przyjmowanie imienia Boga za agresywne podboje czy jakiekolwiek materialne łupy jest najgorszą 

rzeczą jaką człowiek może zrobić, bez względu na to czy ludzie, którzy to robią wiedzą o tym czy nie. 

Nie są na drodze do raju; nie mogliby być bardzie zgubieni. 

Używane religii do robienia złych rzeczy może zdarzyć się tylko podczas nieobecności prawdy. 

Ludzie w przeszłości usprawiedliwiali robienie pewnych bardzo złych rzeczy, ponieważ myśleli, że ich 

religie namawiały aby to robić. Wielu ludzi wciąż to robi. Prawo może częściowo to zatrzymać, ale 

jedynie prawda może położyć temu kres całkowicie. Kiedy ludzie nie znają prawdy, można wmówić 

im, że cokolwiek jest prawdą tak aby odpowiadało to pragnieniom zgubionych i złych liderów, a ty nie 

wiesz, że oni kłamią. Ci liderzy mogą przekonać ludzi, że nie mogą pójść od raju i pójdą do piekła, jeśli 

nie zrobią tego co im powiedziano. 

Tylko ostateczna prawda może to zatrzymać. To jeden z powodów, dlaczego prawda jest konieczna 

aby przejąć kontrolę nad nami samym i naszymi życiami. 

Jest to tragiczne, ale działo się przez tak długo. Jednak wszystko dzieje się kiedy się dzieje. 

Powinniśmy być zadowoleni, że prawda jest tutaj teraz. 

W dodatku do ludzi, którzy są zabijani, tysiące ludzi, nawet dzieci jest okradanych, gwałconych i 

dewastowanych duchowo w imię Boga. 

Przeszłość: To wszystko musiało się zdarzyć abyśmy znaleźli się tu, gdzie teraz jesteśmy. Każdemu 

zostanie wybaczone to co robili zanim poznali prawdę, ale teraz ją znają. 
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Duchowi ludzie nie zanieczyszczają teraźniejszości tym co zdarzyło się w przeszłości. 

Jezus powiedział, „Wybacz im, gdyż nie wiedzą co robią”. 

Każdemu zostanie wybaczone to co robił zanim prawda została ukazana, jeśli zmienią się kiedy nauczą 

się prawdy (przeczytają tę książkę). Nie ma złych gości, tylko ludzie, którzy nie znają prawdy, ludzie, 

którzy zostali wprowadzeni w błąd. 

Wojna teraz: Jedyna wojna jaka powinna się odbywać to wojna osobista. Jest to bitwa między 

umysłem a duchem, diabłem a Bogiem, kłamstwem a prawdą. 

Nikt nie musi już używać przemocy w imię własnej religii. Teraz to wiesz. Jest to ewidentne dla 

ludzi, którzy się obudzili i znają ostateczną prawdę. 

Bądź fanatykiem prawdy, miłości, pokoju, dobrobytu, a będziesz wykonywał wolę Boga. 

Wszyscy razem teraz: Wszystkie konflikty mają miejsce, ponieważ ktoś u władzy nie widzi prawdy. 

Jeśli jedna grupa widzi prawdę, ale inna grupa nie, ta która nie widzi, może zmusić tę która widzi do 

walki w samoobronie. To dlatego wszyscy musimy nauczyć się prawdy w mniej więcej tym samym 

czasie aby uniknąć dużego konfliktu. 

Większość ludzi szerzących strach i przemoc jest z bestii, a większość ludzi kreujących pokój i miłość 

jest z ducha; to tak proste. Konflikt nie skończy się w jeden dzień, ale musi się to zdarzyć niedługo, w 

przeciwnym razie zniszczymy samych siebie. 

Wprowadzeni w błąd ludzie oraz bronie jądrowe są bardzo niebezpieczną mieszanką. 

Kiedy oglądam wiadomości, widzę w większości bogatych celebrytów wpadających w kłopoty oraz 

ludzi cofających się do swoich prymitywnych ja zwierzęcych i wyrządzających komuś coś strasznego. 

Te rzeczy tylko pomagają ukrywać potwora, który naprawdę nas niszczy. 

Religijne pisma oraz tradycja nie powinny być zmienione; są konieczne. 

Biblia oraz inne religijne pisma mówią, że jest to świętokradztwo aby zmieniać cokolwiek co jest w 

nich napisane, i jest to prawda. Nie powinny być zmienione; nie ma potrzeby aby się zmieniły. 

Potrzebujemy ich jako szczeble do ostatecznej prawdy, jako dosłowne schody do nieba. 

Nie mówię, żeby cokolwiek zmieniać w tradycyjnych religijnych pismach. Mówię coś odwrotnego,  

mówię, że ostateczna prawda jest w nich teraz, ale tylko kilkoro ludzi może ją teraz zobaczyć. To jest 

pierwsza książka, która poprawnie interpretuje to co właściwie napisane jest w Biblii. Nie mówi 

wszystkiego, ale mówi wystarczająco tyle aby wskazać drogę. 

Ostateczna prawda nigdy się nie zmienia, ponieważ jest to rzeczywistość sama w sobie, ale 

prawdziwa prawda nie jest dla każdego na początku. Większość ludzi potrzebuje najpierw mitów. 

Tajemnice królestwa: Większość Semickich proroków oraz Jezus powiedziało, że istnieje sekretna 

wiedza, oświecona prawda, tajemnice królestwa, które są tylko dla wybranych albo tych, którzy 

gotowi są aby je zobaczyć. Ewangelia Jana mówi, „Jezus powiedział, że ostateczna prawda ukryta jest 

w parabolach, które nie mogą być zrozumiane zanim ludzie nie będą gotowi.” Wielu ludzi jest 

gotowych aby zrozumieć teraz. 
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Jezus powiedział, „Nadchodzi godzina, kiedy nie będę mówił do was w ciemnych powiedzeniach, 

ale powiem wam jasno o Bogu.” 

Użyj tradycji do ukazania prawdy: Liderzy religijni muszą znać prawdę, i przekazywać ją swoim 

kongregacjom, ale powinni używać starych tradycyjnych sposobów aby to robić. Ludziom powinno się 

opowiadać tylko te mity, które zawierają prawdę, wtedy ludzie, którzy gotowi są usłyszeć prawdę, 

usłyszą ją w tradycyjnych mitach. 

Muszą zaprzestać opowiadania mitów o powodzi oraz innych rzeczach, które ewidentnie są 

nieprawdziwe bez wyjaśnienia, że są one opowieściami moralizującymi, a nie faktyczną prawdą. Nigdy 

nie mów, że coś jest dosłowną prawda, jeśli nią nie jest. Kiedy ludzie zaczną widzieć prawdę w mitach, 

powiedz im aby przeczytali tę książkę lub inną książkę wyjawiającą oświeconą prawdę. Tak po prostu. 

Wielu ludzi nie ewoluowało wystarczająco aby zrozumieć tę książkę, więc będą potrzebowali mitów, 

które zawierają prawdę aby oprzeć się na nich i wciąż być na drodze. Ludzie, którzy wierzą w religie, 

będą musieli ujrzeć prawdę poprzez swoją religię aby móc ją zaakceptować jako prawdę. Prawda 

potrzebuje starych tradycji aby działać w najlepszy sposób. 

Prawda bez religii wywołałaby konflikt, nie pokój. Prawda w sposób w jaki obecnie jest wyjaśniana 

jest jedynym sposobem w jakim prawda może zrobić to co musi zrobić. 

Oszukiwanie samego siebie: Pytanie jest takie, ilu ludzi, którzy mówią, że wierzą w Biblię oraz inne 

religijne księgi naprawdę w nie wierzy? 

Dlaczego nawet gorliwi religijni ludzie boją się śmierci? Gdyby naprawdę wierzyli, że pójdą do raju 

po śmierci, nie obawialiby się śmierci. 

Prawda jest taka, że nikt naprawdę nie może wierzyć w to czego nie rozumie. Mogą mówić, że wierzą 

w coś co nie ma sensu, ale nie mogą w to naprawdę wierzyć czy nawet mieć w to wiarę. Starają się 

tylko oszukiwać samych siebie. Jeśli ktoś kto twierdzi, że zna prawdę mówi ci, że wąż może mówić, 

możesz chcieć im wierzyć i powiedzieć, że w to wierzysz, ale nie możesz naprawdę w to wierzyć. 

Żadna racjonalna, wyedukowana osoba nie uwierzy, że cały świat był zalany wodą. 

Jeśli wszystkie twarde dowody mówią, że jest to nieprawda, mit nie może im pomóc; wprowadza ich 

to w błąd i niej jest to droga. Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie możesz powiedzieć, że to wiesz, ponieważ 

nie „wiesz” niczego. Prawda jest tylko prawdą dla ciebie, kiedy ją rozumiesz i ma ona sens. Nikt 

naprawdę nie rozumie Biblii ani innych religijnych ksiąg w sposób w jaki obecnie są one 

interpretowane, ponieważ nie ma to sensu, dlatego też nie są możliwe do zrozumienia. 

Pierwszym krokiem jest stanie się szczerym wobec siebie samego. 

Ja mogę szczerze powiedzieć, że wierzę w Biblię, ponieważ ją rozumiem. 

Musisz wiedzieć, co Biblia właściwie mówi zanim będziesz mógł powiedzieć, że w nią wierzysz. 

Obecnie, większość ludzi mówi, że wierzy w mit, który opisałem na stronie trzeciej tej książki, nie w to 

co Biblia naprawdę mówi czy oznacza. W co ty wierzysz? 

Jezus powiedział, „Ludzie składają mi hołd swoimi ustami, ale ich serce jest dalekie ode mnie . 

Czczą mnie na darmo, nauczając przykazań i zasad ludzkich.” 
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Innymi słowy, ludzie mówią o Bogu, modlą się do Boga i mówią, że wierzą w Boga, kiedy prawda jest 

taka, że nie znają Boga ani tego co Biblia naprawdę mówi. Nie mogą mówić, że w coś wierzą, chyba że 

wiedzą co to jest. Problem polega na tym, że ludzie są uparci i mają zatwardziałe serca i nie chcą 

przyznać, że się mylili. 

Liderzy religijni: Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku liderów religijnych. Myślą sobie, „jak 

mogę powiedzieć, że to co mówiłem, że jest prawdą nie było prawdą?” Myślą, że wszystko stracą, ale 

coś przeciwnego jest prawdą; otrzymają wszystko. 

Nie muszą nawet przyznać, że się mylili, ponieważ nie mylili się. Zrobili to co musieli zrobić przed 

apokalipsą (wyjawienie). 

Powiedzieli całą prawdę, jaką można było zobaczyć, więc nie zrobili nic złego. Teraz kiedy prawda 

może być widziana, wciąż będą mówić fundamentalnie to samo. Zaczną jedynie opuszczać niektóre 

rzeczy, takie jak powódź, cuda czy wszechświat stworzony w sześć dni oraz inne oczywiste bzdury. 

Zaczną po prostu mówić mity, które zawierają prawdę. 

Liderzy religijni mogą pozostać na swoich pozycjach, jeśli będą mogli zobaczyć prawdę teraz. 

Paweł to zrobił: Jeśli obecni liderzy kościoła nie mogą zobaczyć prawdy, muszą zostać zastąpieni przez 

ludzi, którzy widzą. Liderzy kościoła muszą zrobić to co zrobił Paweł. Muszą przejść z najgorszego do 

najlepszego. Przykład Pawła to nie zbieg okoliczności; ukazuje on, że ludzie mogą odwrócić swoje 

życia całkowicie, więc kiedy liderzy kościoła to zrobią, będą używać po prostu historii Pawła aby 

pokazać, że nie jest to niezwykłe i właściwie jest to konieczne, żeby zrobić zmianę, kiedy prawda 

zostanie ukazana. 

Religie przechodzą po prostu od wiary do wiedzy. 

Biblia mówi, że Bóg odrzucił kogoś od wejścia do raju, ponieważ go nie znał. Jest to metafora, która 

mówi ludziom, że musisz znać Boga, nie tylko wierzyć w religię, aby wejść do raju. Prawie nikt nie 

mógł go znać do teraz. 

Nikt naprawdę nie może wierzyć w coś co nie ma sensu lub co nie jest poparte dowodami. Jeśli  

wierzysz, musisz wierzyć w to co Biblia mówi aby pójść do raju. Nie pójdziesz do raju dopóki nie 

nauczysz się co naprawdę mówi Biblia, a teraz możesz to wiedzieć. 

Szatan od zawsze używał Biblii przeciwko sobie samemu i religii aby ukrywać prawdę. 

Ostateczne kłamstwo: Biblia mówi (Mateusz 15:8-9), że ci którzy wierzą, że są najbliżej, są właściwie 

najbardziej oddaleni. Odnosi się ona do tych, którzy obecnie najbardziej poświęcają się religii. 

Diabeł/umysł kreuje ostateczne kłamstwo poprzez sprawianie, że ludzie myślą, że wierzą w Biblię, 

podczas kiedy tak naprawdę nie wiedzą co ona mówi, czyniąc tym samym z ludzi, którzy są najbardziej 

oddani religii, najbardziej oszukanych i niewolników diabła. Mówią, że są armią Boga, a są raczej 

armią diabła. 

Złe informowanie: Jest to stara sztuczka. Ludzie którzy wierzą w konspiracje, myślą, że rząd podaje  

ludziom złe informacje o UFO. Sposób w jaki się to dzieje jest taki, że wypuszczasz historyjkę, która 

jest fałszywa, ale zawiera w sobie ziarno prawdy aby zmylić ludzi. To sprawia, że ludzie myślą, że znają 
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prawdę, więc nie szukają dalej lub patrzą w odwrotnym kierunku. Jest to jedna z najlepszych, 

najbardziej efektywnych form oszukiwania. 

„Ci którzy sądzą, że są najbliżej Boga, są najdalej”. 

Jezus Chrystus 

Ludzie, którzy myślą, że dedykują swoje życie Bogu, robią właściwie coś odwrotnego. Czy coś mogłoby 

być bardziej ironiczne i tragiczne? Diabeł jest po prostu tak przebiegły i cwany jak mówi Biblia. Ludzie 

wiedzą, że Biblia zawiera prawdę, ale nie wiele więcej. Diabeł/umysł ogłupił prawie każdego do teraz. 

To właśnie semickie religie, Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie są najdalej od prawdy, ale ci najdalej, 

będą najbliżej, kiedy ujrzą prawdę. 

Jezus powiedział, „jeśli będziemy szukać, znajdziemy.” 

Nikt nie szuka. Jezus nie powiedziałby, „jeśli będziemy szukać, znajdziemy”, chyba że musimy szukać 

aby znaleźć. Musimy robić to co Jezus mówi, aby iść za Jezusem: szukać. 

Najbardziej gorliwi religijni ludzie nie szukają prawdy, ponieważ myślą, że już ją znają. Musisz 

wiedzieć, że nie znasz aby szukać. 

Nie powiedziałby, że musimy szukać, gdybyśmy nie musieli. Jezus mówi, że to co ludzie wiedzą to nie 

jest cała wiedza, lecz jest coś nowego do poznania (Bóg). Chrześcijanie myślą, że wiedzą wszystko co 

można wiedzieć, więc nie patrzą. Ignorują po prostu to co Jezus mówi aby robili, ale wciąż nazywają  

siebie Chrześcijanami i mówią, że wierzą w Biblię. 

Nikt w pozycji władzy w tradycyjnych religiach naprawdę nie szukał prawdy; nie szukali tak jak Jezus 

im powiedział aby szukali. Jak możesz nazywać siebie Chrześcijaninem, jeśli nie wiesz co Chrystus 

mówi abyś robił? Muszą przestać myśleć, że znają prawdę i powtarzać ludziom, że ją znają i zacząć 

naprawdę szukać, w przeciwnym razie będzie ich to kosztowało ich nieśmiertelne dusze. 

Następną najlepszą rzeczą po znalezieniu Boga/życia jest szukanie Boga/życia. 

Kiedy zaczniesz szukać prawdy, zaczniesz ją znajdować, tak jak Jezus powiedział. Nowe objawienia 

prawdy zaczną przychodzić do ciebie z powietrza (Duch Święty/zbiorowy nieświadomy). To stąd 

pochodzą nowe objawienia w tej książce. Nowe objawienia pozwalają ci połączyć ślady i ułożyć puzzle 

razem w pełny obraz. 

Szukanie nigdy się nie kończy: Możesz znać prawdę całkowicie, ale nigdy nie znać życia całkowicie. 

Jest ono nieskończone i poznanie go najlepiej jak możne być poznane osiąga się poprzez ciągłe 

patrzenie głębiej, poprzesz szukanie, bycie otwartym na więcej jego. 

Biblia mówi, będziecie znać to co nie jest poznawalne. 

Zamiar: Nie możesz myśleć swojej drogi do życia, nie możesz wyłączyć umysłu poprzez myślenie. Jest 

to sprzeczność w pojęciach, ale musisz tego chcieć. Musisz mieć zamiar otrzymania prawdy i życia, 

żeby je otrzymać. Musisz szukać ich całym sercem, żeby do ciebie przyszły. Przychodzą w formie 

prawdziwego życia oraz inspiracji. Zamiar łączy cię ze zbiorowym nieświadomym czy Duchem 

Świętym, jak nazywają go niektóre religie. W taki sposób otrzymujesz to co chcesz bez starania się. 
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We wszechświecie istnieje niezmierzona, nieopisana siła, którą szamani nazywają zamiarem, i 

absolutnie wszystko co istnieje w całym kosmosie przywiązane jest do zamiaru przez łączące 

ogniwo. 

Carlos Castaneda 

Nie rozumiem tego: Wielu ludzi będzie wierzyło w stare tradycyjne mity aż umrą, nawet jeśli nauczyli 

się bardziej dokładnej interpretacji prawdy duchowej. To dlatego, że nie są gotowi aby zrobić kolejny 

krok w ewolucji. 

Ludzie będą widzieć tylko to co są gotowi zobaczyć. 

Ralph Waldo Emerson 

Oni nie mogą zrozumieć ostatecznej prawdy. Być może będą musieli wrócić jako człowiek na poziomie 

ludzkości jeszcze kilka razy. 

Szczyt cyklu zwierzęcego: Możesz wrócić jako mężczyzna albo kobieta w następnym życiu, jeśli nie 

usłyszysz ostatecznej prawdy albo jeśli usłyszysz ostateczną prawdę, ale jej nie rozumiesz. Większość 

ludzi w przeszłości nie mogło znać prawdy. Nie osiągasz ewolucyjnego szczytu cyklu zwierzęcego 

dopóki nie usłyszysz i nie zrozumiesz ostatecznej prawdy. Ludzie są tam gdzie są. Niższe zwierzęta nie 

mają szansy aby poznać ostatecznej prawdy i tak samo jest z mniej wyewoluowanymi ludźmi. 

Jezus powiedział, „Wybacz im, gdyż nie wiedzą co czynią.” 

Innymi słowy, jeśli nie wiesz co robisz, w ostateczności otrzymasz kolejną szansę. Jeśli znasz prawdę, 

musisz wykorzystać ją podczas kiedy masz szansę, albo zapłacisz ostateczną cenę. 

Skrzyżowanie dróg: Jeśli powiedziano ci ostateczną prawdę i rozumiesz ją, ale jej zaprzeczasz, 

pójdziesz na dno cyklu ewolucyjnego kiedy umrzesz. Miałeś swoją szansę i jej nie wykorzystałeś. 

Prawie cała ludzkość pozna ostateczną prawdę, przynajmniej część umysłową, w tym pokoleniu. 

Jeśli czytasz tę książkę, wiesz czym jest ostateczna prawda, ponieważ ci ją powiedziałem. Tylko ty 

wiesz czy ją rozumiesz i co oznacza. 

Niewybaczalne: Jeśli rzeczywiście rozumiesz prawdę, i przynajmniej nie spróbujesz zrobić kolejnego 

kroku aby rozprzestrzeniać prawdę i nauczyć się żyjącej prawdy, zaprzeczasz prawdzie i życiu, a nie ma 

większego grzechu niż zaprzeczanie Bogu. To jest prawdziwe śmiertelny grzech. To jedyny 

niewybaczalny grzech, jedyny prawdziwy grzech. 

Kiedy umrzesz, urodzisz się ponownie na dnie oceanu, na dnie łańcucha pokarmowego. Mógłbyś 

trafić tam w ciągu kilku następnych minut. To trudne do uwierzenia, ale to jest to, co mówią dowody i 

nie może być zaprzeczone. Prawda to poważna sprawa; może cię pobłogosławić lub przekląć na długi 

czas. Musisz iść w górę, kiedy masz szansę, inaczej automatycznie idziesz w dół. Ludzkość jest na 

szczycie cyklu ewolucyjnego, więc kiedy idziesz w górę, przechodzisz całą drogę do góry. Jeśli 

pójdziesz w dół, pójdziesz całkowicie w dół. 

Jesteś teraz na skrzyżowaniu dróg, na krzyżu. Którą drogą pójdziesz? 
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Życie w przeszłości: Ludzie chcą wierzyć, że to co im powiedziano jest prawdą, ponieważ ich rodzice , 

dziadkowie i wszyscy przodkowie w to wierzyli. To dlatego, że jest to tradycja, tak jak było zawsze. Jest 

to ustanowione i zakorzenione w kulturze. Nie jest łatwe dla ludzi aby zmienili swoje spojrzenie na 

siebie samych i świat. W przeszłości zmiana była dla ludzi prawie niemożliwa; w niektórych miejscach 

wciąż jest. Może ona nawet spowodować, że zostaniesz zabity, ale zmiana nastąpi, tak czy inaczej; 

prawda nie może być zatrzymana. W miarę jak więcej ludzi zdobywa wiedzę, więcej ludzi ujrzy 

prawdę lub przynajmniej zobaczy, że to czego go nauczono, jest fałszywe lub niekompletne i to jest 

początek. Przeszłość może być naszym najlepszym przyjacielem, jeśli prawda będzie wyjawiona, lub 

naszym najgorszym wrogiem, jeśli prawda nie będzie wyjawiona. 

Nie porzucimy naszych starych tradycji, zwyczajów ani rytuałów. Nie ma z nimi nic złego dopóty 

dopóki ludzie znają prawdę. Jeśli ludzie poznają prawdę, ujrzą prawdę, prawdziwie z nich skorzystają i 

nie będą przez nie wprowadzani w błąd, tak jak są teraz. Stare tradycje, zwyczaje i rytuały służą 

pozytywnemu celowi; gromadzą ludzi i nadają życiu strukturę. Nic nie musi się zmienić z wyjątkiem 

perspektywy. 

 

                                       Część 5-Pełny Obraz-Przeszłość i Przyszłość-Rozdział 5.5 

                              Nowa Prawda kontra Stara Prawda 

Nowa prawda kontra stara prawda: Wielu ludzi sądzi, że „im starsze tym lepsze”. W przypadku 

prawdy jest odwrotnie. Wiedza zawsze ewoluuje i staje się bardziej kompletna i dokładna. Najnowsze 

jest prawie zawsze najbardziej dokładne. W przypadku wyjaśnień prawdy i większości pozostałych 

rzeczy wiem więcej niż wiedziałem wczoraj i będę wiedział więcej jutro niż wiem dzisiaj. Tak samo jest 

ze wszystkim: wiedza powiększa się w miarę jak mija czas. Technologia i wiedza zawsze się 

powiększają i robią postęp. To dlatego, że prawda buduje się na sobie. Prawda religijna powinna robić 

tę samą rzecz, ale nie robi. Prawda religijna nie była aktualizowana i musi być uaktualniona. 

Robisz to tak, że dodajesz prawdę z przeszłości do nowej prawdy. Uczyń z dwóch jedno. Nowe 

objawienia prawdy tylko dodają do tego co już jest wiadome. 

Starożytna mądrość: Stare mity są tak popularne, ponieważ były one dłużej zakorzenione w kulturze. 

Było więcej czasu aby dodać do nich rzeczy i ubarwić je. 

Im dalej wracasz, tym mniej jest dokumentacji tego co wydarzyło się naprawdę. Ludzie mogą 

twierdzić, że cokolwiek się zdarzyło i nie może być to kwestionowane przez żadne niewygodne fakty  

dotyczące tego co naprawdę zdarzyło się w tamtym czasie. 

Kiedy ludzie ujrzą prawdę, prorocy będą mieli większe powodzenie podczas swojego życia. 

Żyjący prorocy: Z tego powodu żyjący prorocy nie radzą sobie dobrze; ludzie widzą, że są oni tylko 

zwykłymi ludźmi. Po tym jak prorok umrze, stają się popularni, ponieważ ludzie mówią, że w jakiś 

sposób byli nadludźmi. Ludzie chcą wierzyć, że potrzebne jest coś nadprzyrodzonego aby być blisko 

Boga czy raju. Ludzie myślą, że jeśli prorocy są tylko zwykłymi ludźmi, nie mogą pomóc, co czyni ludzi 

odpowiedzialnymi za pomoc samym sobie. 
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Wszystko co ludzie muszą zrobić to ujrzeć prawdę; nie muszą robić nic innego. 

Ludzie nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje życia, ponieważ nie sądzą, że sami mogą to uczynić, 

podczas kiedy tak naprawdę mogą i muszą. 

Gdyby zwykli ludzie nie mogli tego zrobić, nikt nie mógłby tego zrobić, ponieważ każdy jest tylko 

zwykłą osobą. Ludzie nie widzą tego prostego, oczywistego faktu. 

Ludzie nie doceniają swoich własnych możliwości. Prawda jest taka, że jesteśmy koroną fizycznego 

stworzenia, więc nie tylko możemy to uczynić, my sprawimy, że to się stanie, ponieważ jeśli my tego 

nie zrobimy, nikt tego nie zrobi, i głęboko w środku to wiesz. 

Przeszłość jest najbardziej przecenioną rzeczą jaka istnieje. 

Wiele filmów i książek romantyzuje przeszłość, więc większość ludzi nie wie jaka była naprawdę. 

Dobre, stare czasy to w większości bzdury. Rzeczy mają się teraz o wiele lepiej niż kiedykolwiek się 

miały dla większości ludzi. 

Piramidy: Ludzie rozpływają się nad osiągnięciami z przeszłości. Nie ma nic niesamowitego ani 

niezwykłego w tym co się zdarzyło. Przeszłość była czasem ignorancji, brutalności i 

niesprawiedliwości. Im dalej wstecz, tym więcej było ignorancji, brutalności i niesprawiedliwości. 

Ludzie wychwalają przeszłość aby gloryfikować siebie samych. 

Piramidy oraz inne stare osiągnięcia budowlane nie są niesamowite, jeśli widzisz je jako to czym są. 

Czy coś mogłoby być bardziej nieekonomiczne niż wykorzystywanie ciężkiej pracy tysiąca ludzi przez 

wiele lat do budowania grobowca, czegoś co miało mieć użyteczność tylko dla jednej zmarłej osoby? 

Dlaczego ludzie uważają, że one są wspaniałe? 

Piramidy to tylko duże, dobrze ułożone sterty skał, są dokładnie tym czego moglibyśmy oczekiwać, że  

wybudują zmyleni, prymitywni ludzie. Nie mieli nic lepszego do roboty pomiędzy wojnami. Produkcja 

pożywienia była dla nich łatwa w tamtym czasie i miejscu, więc mieli czas oraz siłę roboczą aby 

wznosić wielkie, bezużyteczne monumenty. 

Rządzący zdawali sobie sprawę z tego, że wielkie projekty budowlane utrzymywały dużą liczbę 

mężczyzn w zorganizowanej grupie oraz w dobrej fizycznej formie pomiędzy wojnami. Duża liczba 

młodych mężczyzn może stanowić zagrożenie dla władców, jeśli nie są zajęci. To również sprawiało, że 

władcy czuli się ważni i potężni. Monumenty miały również na celu całowanie w tyłek jakiegoś 

niewidzialnego boga lub bogów, którym były one dedykowane. 

Duże projekty budowlane mówiły również innym królom, że powinni się dwa razy zastanowić zanim 

ich zaatakują. Otrzymywali w ten sposób wiadomość, że jeśli władca jest w stanie zorganizować 

ogromną liczbę silnych, pomysłowych mężczyzn do masywnych projektów budowlanych, może on 

wykorzystać tych samych mężczyzn do wojny. Im wybudowany monument był większy i trudniejszy, 

tym większa mogła być potencjalna armia. Prawie wszystko co ludzie robili w przeszłości miało 

związek z wojną, religią, i /lub z ego władcy. 

Kamienie są tak duże i trudne do przenoszenia, ponieważ wywierało to wrażenie na ludziach, a gdyby 

nie były takie duże, dzisiaj już by ich nie było. Było dużo więcej ogromnych i fantastycznych rzeczy 

zbudowanych w przeszłości, których dzisiaj już tutaj nie ma, tylko dlatego, że kamienie były małe i 
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łatwiejsze do zabrania. W późniejszym czasie, kiedy ludzie potrzebowali wybudować inne struktury, 

zużywali po prostu kamienie z poprzednich struktur aby zbudować nowe. 

Nic z tego co wydarzyło się w przeszłości nie było w żaden sposób zaskakujące. 

Jedyną rzeczą jaką z pewnością wiemy o przeszłości jest to, że ludzie byli ignorantami, przesądni, 

dzicy, niesprawiedliwi, egoistyczni, przerażeni oraz lubili opowiadać historie. 

Gdyby archeolog dokopał się na przykład do starożytnego Golden Gate Bridge czy telefonu, 

pomyślałbym, że być może coś niezwykłego czy nieoczekiwanego zdarzyło się w przeszłości. Do tego 

czasu, nikt nie powinien myśleć, że cokolwiek wystarczająco ważnego czy fantastycznego się zdarzyło. 

Te monumenty świadczą jedynie o cierpieniu, niesprawiedliwości oraz ignorancji. 

Kiedy ludzie ujrzą cierpienie i niesprawiedliwość, które wywoływało budowanie tych monumentów , 

nie będą więcej tak dużo o nich myśleć. 

Biedni ludzie byli zaharowywani na śmierć za nic. 

Historia mówi „taki i taki wspaniały król” zbudował coś wielkiego. Prawda jest taka, że nic nie 

zbudowali. Zmuszali biednych ludzi będących pod ich kontrolą aby je budowali. Historia musi 

przestać gloryfikować tych potworów. 

Pamiętaj, byłeś tam. Bez wątpienia zmarnowałeś wiele swoich żyć pracując dla jakiegoś egoistycznego 

króla. Wyobraź sobie siebie trudzącego się w gorącym słońcu, od świtu do zmierzchu, siedem dni w 

tygodniu, krojąc i przenosząc kamienie swoimi nagimi rękami. To daje ci nową perspektywę na 

starożytne monumenty. 

Królowie nie wybudowali ich, tak jak mówią historyczne książki; oni jedynie patrzyli. 

Ludzie zawsze patrzą z czułością na odległą przeszłość i nie widzą jej jako horroru, którym naprawdę 

była. Jest to niebezpieczne, ponieważ, jak mówi powiedzenie: 

Ci którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na to aby ją powtórzyć. 

Teraz dzieciaki grają w gry video o armiach walczących za pomocą mieczy i wydaje im się, że było to 

bardziej zaszczytne niż walka za pomocą pistoletów. Nigdy nie pokazuje się stert zranionych ludzi 

leżących na polu bitwy powoli umierających. Wtedy nie było karetek. 

Byłeś tam. Byłeś w niezliczonych armiach przez całą historię. 

Wszystkie rozmowy o honorze, chwale i przygodzie są bzdurą. Było to tak brzydkie i straszne jak to 

tylko możliwe. Byli to tylko ludzie walczący dziką, dużą walkę na noże. Wyobraź sobie, gdyby to działo  

się teraz na twoim osiedlu i nie byłoby policji aby to zatrzymać. 

Nie było tak jak pokazywane jest w filmach. Łatwiej to zrozumieć, jeśli wyobrazisz sobie duży, szalony, 

gang motocyklowy z prawdziwymi dużymi nożami nadjeżdżający ze wzgórza aby zgwałcić i porwać 

twoją żonę i dzieci a ciebie wziąć do niewoli, jeśli cię nie zabili. Byłeś tam, czy to w gangu czy walcząc z 

gangiem, albo jedną z kobiet, które zostały zgwałcone przez większość historii ludzkości. 

Obudźcie się ludzie i poczujcie zapach krwi, wnętrzności i rozlanej krwi. Przeszłość się zdarzyła. 
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Wyobraź sobie, że to co zdarzyło się w przeszłości dzieje się teraz na twoim osiedlu. To dzieje się  

teraz w Afryce oraz w innych miejscach w biednych krajach trzeciego świata. 

Zwierzęce królestwo: My (ludzkość) byliśmy zaangażowani w powyższe działania tysiące razy w ciągu 

ostatnich dziesięciu tysięcy lat. Byłoby to nie do wiary, gdybyśmy nie wiedzieli, że to się zdarzyło. Ta 

dzikość jest tym co pozostawimy za sobą, kiedy nauczymy się prawdy i życia. Czy coś mogłoby być 

ważniejsze? 

Nasza przeszłość była długim koszmarem, a teraz możemy opuścić ją na zawsze. 

Dni rycerzy i rycerskości były tylko mitami aby upiększyć coś co było tak brzydkie i straszne, że nikt nie 

może sobie tego wyobrazić ani pojąć. 

Spójrz na przeszłość bez bzdur, a po raz pierwszy ujrzysz prawdę. 

Biblia: Prawda w Biblii jest jak perły wymieszane z wieloma bezwartościowymi kamykami. Musisz 

przesiać wiele rzeczy, które były przeznaczone dla ludzi żyjących bardzo dawno temu. Przykład: Żydzi, 

Chrześcijanie i Muzułmanie wszyscy wierzą w Stary Testament w Biblii. Mówi on, że Bóg dostaje szału, 

kiedy źle się zachowujemy i robi wtedy bardzo podłe rzeczy. Mówi on, że raz zrzucił ogień i spalił 

każdego mężczyznę, kobietę i dziecko w mieście (Sodoma). Biblia mówi, że zrobił to, ponieważ ludzie 

stali się zbyt perwersyjni seksualnie, ale jedyna rodzina, której pozwolił uciec, ponieważ byli jedynymi 

prawymi ludźmi, praktykowała kazirodztwo. Jeśli to nie jest perwersyjne, nic nie jest. Po tym jak żona 

Lota została zamieniona w słup soli za patrzenie do tyłu na niszczone miasto, Biblia mówi, że Lot 

uprawiał seks i miał dzieci ze swoimi własnymi córkami. 

Jeżeli wierzysz w Biblię, wierzysz w kazirodztwo i ofiarę z dzieci. 

Ze sposobu w jaki obecnie interpretowana jest Biblia, wynika, że dzieci Adma i Ewy musiały uprawiać 

seks między sobą, ponieważ nie było nikogo innego. Tak samo jest z rodziną Noego. Ludzie, którzy 

mówią, że wierzą w mity, akceptują kazirodztwo, mordowanie dzieci i cały szereg innych chorych 

rzeczy. Czy to dobra rzecz? 

Kilka tysięcy lat temu, mówi się, że Bóg sprawił, że przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy padał 

deszcz, zatapiając prawie każdego i wszystko. Mówi się, że to zrobił, ponieważ namieszał i jego 

stworzenie było wadliwe. 

Nie ma to żadnego sensu i nie zdarzyło się, nie mogło się zdarzyć; nie ma wystarczająco dużej ilości 

wody na ziemi aby przykryć ją całkowicie. Aby przykryć najwyższe góry, oceany musiałyby być o kilka 

mil głębsze. Szczyt Mount Everestu sięga ponad trzydzieści tysięcy stóp ponad poziom morza. 

Musiałoby być więcej niż trzy razy tyle ilości wody niż obecnie znajduje się w oceanie. Nie można było 

potroić ilości oceanów w czterdzieści dni i czterdzieści nocy deszczem. Musiałby padać przez miliony 

lat. 

Skąd cała woda przyszła i odeszła? Czy Bóg wyciągnął wtyczkę? Ta woda zabiłaby całe życie roślinne. 

Zwierzęta z arki nie miałyby co jeść. Nikt o tym nie myśli. Po byciu pokrytą przez słoną wodę przez 

ponad miesiąc, ziemia byłaby tak jałowa jak księżyc. 
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Bóg może zrobić wszystko: Nie sięgaj do argumentu „Bóg może zrobić wszystko”, on również nie ma 

sensu. Gdyby Bóg mógł pstryknąć palcami aby woda pojawiła się i zniknęła, a rośliny urosłyby 

ponownie, mógł pstryknąć palcami i po prostu sprawić aby ludzkość zniknęła bez całego tego 

dramatu. 

Nie było/nie ma potrzeby powodzi ani arki ani na resztę opowieści, w którą żadna szczera, racjonalna 

osoba nie mogłaby uwierzyć. Jeśli Bóg chce aby ludzie wierzyli w Biblię, nie umieszczałby w niej 

opowieści, która sprawia, że nie można w nią wierzyć. 

Gdzie w Biblii napisane jest, że Bóg może zrobić wszystko? 

Ona tylko mówi, że jest On wszechpotężny, wszechmocny, i że kontroluje wszystko (co jest prawdą), 

ale Bóg/życie robi to w obrębie praw natury i nigdy od nich nie odstępuje. Jeśli naprawdę dokonał 

cudów, nie mogłoby być prawdy, którą moglibyśmy znać, ani życia, które można znać. Jezus prawdy i 

życia nie mógłby istnieć bez prawdy i życia, które nigdy się nie zmienia. 

Rodzaj boski: Kiedy mówię, że celem jest stanie się Bogiem, ludzie od razu myślą, że oznacza to, że 

mówię, że ludzie będą w stanie dokonywać cudów oraz będę mogli kontrolować pogodę i robić 

wszystkie inne rzeczy, które, mity mówią, że robi Bóg. 

Prawda jest taka, że nie będziesz mógł robić nic nadzwyczajnego, ponieważ Bóg nie robi nic 

nadzwyczajnego. Zwyczajne jest ostatecznym cudem i wszystko to co robi osoba żyjąca jako Bóg jest 

zwykłe. Jedyną różnicą jest to, że wiedzą co to jest i że jest to ostateczny cud i są przez to spełnieni . 

Jestem taki jaki jestem: Biblia mówi, że w ten sposób Bóg określa siebie samego i jest to najlepszy 

możliwy opis. Bóg jest życiem i po prostu robi to, co możemy zobaczyć, że robi życie. Dzięki nauce, 

nareszcie dowiedzieliśmy się co Bóg/życie naprawdę robi. 

Wszystkie te mity o cudach wywodzą się z mylnej koncepcji, że Bóg jest emocjonalnym mężczyzną, 

który może zrobić wszystko. Bóg tylko tworzy życie i tworzy równowagę; nic więcej i nic mniej, i to jest 

prawda, która cię uwalnia. 

Bóg nie stworzył nas na swój obraz; coś przeciwnego się zdarzyło. My stworzyliśmy Boga na nasz 

obraz, irracjonalne emocje i wszystko. 

Jezus mówi wiele razy, że prawda jest najważniejszą rzeczą, więc dlaczego ludzie, którzy mówią, że są 

jego zwolennikami mówią oczywiste nieprawdy? Jest to zrozumiałe dlaczego robili to w przeszłości, 

ale ludzie wciąż to robią. 

Już samo posiadanie pary każdego z owadów na ziemi oznaczałoby, że Noe musiałby zebrać, 

przechowywać i karmić ponad dwadzieścia milionów owadów. 

Teraz wiemy, że powódź oraz inne rzeczy o których wspomniałem, nie zdarzyły się z wielu powodów, 

zbyt licznych aby wymienić je tutaj. Są to mity/opowieści moralizujące, które były po prostu  

przeznaczone dla prymitywnych ludzi, którzy nie mogli wiedzieć, że nie były one prawdą. 

Mity były potrzebne w przeszłości aby przybliżyć prawdę nam teraz, ale teraz wiemy lepiej i musimy 

zrobić kolejny krok i uznać prawdę. 
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Dorośnij: To czas aby dorosnąć i przestać wierzyć w mity i baśnie. Musimy dorosnąć, jeśli chcemy dać 

szansę naszym dzieciom aby dorosły. 

Mit o powodzi jest nieszkodliwy, ale inne fałszywe rzeczy kosztowały życie wielu ludzi. Przykład: Biblia 

mówi: „Nie powinieneś zostawić przy życiu ani jednej czarownicy”. To bezpośrednio doprowadziło do 

zaszufladkowania tysięcy kobiet jako czarownice i spalenia ich na stosie. 

Mity ukrywają prawdę i trzymają nas w niewoli. Prawda nas uwalnia. 

Dosłowna prawda: Ludzie w zorganizowanych religiach, którzy mówią ludziom, że wszystko co 

napisane jest w Biblii jest dosłowną prawdą są, w błędzie. Nie mówią prawdy. Większość ma dobre 

intencje, ale wciąż są w błędzie i teraz wiemy to z pewnością. 

To nie są źli ludzie; są po prostu zagubieni i boją się zmiany. Zostali oszukani przez swój własny umysł. 

Robili to samo w czasach Jezusa i on zwrócił się do nich w następujący sposób: 

Jezus powiedział, „Ale biada wam, uczeni w piśmie i Faryzeusze, hipokryci! Ponieważ zamykacie 

królestwo Boga przed ludźmi; sami do niego nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy 

wchodzą.” 

W tym powiedzeniu, Jezus mówi nam, żebyśmy nie wierzyli uczonym, którzy napisali Biblię ani 

liderom religijnym, którzy mówią, że jest to prawda. Nie mogłoby to być jaśniejsze, ale ludzie wciąż za 

nimi podążają. Biada im. 

W dodatku do mówienia wszystkim, że uczeni oraz liderzy nie mówią prawdy, z tego powiedzenia 

można wywnioskować, że nie musisz umrzeć, aby wejść do raju. Większość ludzi tego nie zauważa. 

Mówi coś w rodzaju tego, że możesz wejść do raju w każdym momencie. 

Nikt nie mówi prawdy. Nikt nie zna prawdy, ale ludzie mówią ludziom, że ją znają. Jeśli to się nie 

zmieni, nie ma nadziei dla ludzkości. 

Obawiaj się, bardzo się obawiaj. 

Biblia mówi, że strach przed Panem jest początkiem mądrości. 

Innymi słowy, jeśli boisz się życia i śmierci, zmotywuje cię to do nauczenia się prawdy. 

Biblia mówi, że niektórzy ludzie będą ocaleni przez miłość, a inni przez strach. 

Wybaczenie: Pamiętaj, jeśli ludzie, którzy nie mówią prawdy, rzeczywiście się zmienią, będzie im 

wybaczone, ponieważ nie wiedzieli co robili do teraz. 

Z powodu wprowadzonych w błąd uczonych oraz liderów, ponad trzy biliony ludzi, więcej niż połowa 

ludzkiej rasy, próbuje wierzyć, że Bóg to niewidzialny, stary mężczyzna, który jest w niebie, że 

wszechpotężny, wszechwiedzący stworzyciel i kontroler niekończonego wszechświata ma małe ludzkie 

emocje i lubi kiedy się go wychwala i całuje w tyłek. Mówią, że Bóg jest absolutnie najgorszym 

rodzajem osoby. Większość maluje Boga jako króla w koronie i z długą, białą brodą siedzącego na 

tronie. Walczyliśmy i umieraliśmy aby uwolnić się od królów, jednak ludzie chcą jednego na zawsze? 

Religie zwalczały naukę i postęp i przez to traciły. 
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W dół: Od renesansu, kiedy nauka zaczęła dokonywać postępu, religie zaczęły wiedzieć ją jako 

zagrożenie. Wierzyły, że ich dogma była jedyną prawdą, więc wszystko co było z nią w konflikcie, 

musiało być błędem. Kościół był wszechmocny w tamtym czasie, ale od tamtego czasu zszedł w dół. 

Biznes prawdy: Problem jest taki, że kościół jest w biznesie prawdy i w tamtym czasie, nie mogli 

zobaczyć, że prawda nie była w ich dogmie. Całym powodem dla istnienia religii jest wyjawienie 

prawdy i kiedy świat był w stanie dostrzec, że oni jej nie znali, zaczęli tracić swoją wiarygodność oraz 

moc. Im nauka stawała się silniejsza, tym kościół stawał się słabszy. Teraz coś przeciwnego się stanie. 

W górę: Teraz kiedy możemy zobaczyć, że prawda właściwie jest w Biblii oraz innych religijnych 

księgach, kościół oraz inne religie zaczną odzyskiwać swoją utraconą popularność i moc na świecie. To 

będzie skok w górę dla religii od teraz w przyszłość. Jeśli przyjmą nowe objawienia prawdy, zyskają 

szacunek zamiast wyglądać jak głupcy. 

Nauka zrobiła religiom dużą przysługę. Wyjawiła rzeczywistą prawdę. 

Prawda to ustanowiony cel większości religii, więc nauka jest najlepszym przyjacielem religii. Religijni  

ludzie widzą naukę jako ich wroga, podczas kiedy coś przeciwnego jest prawdą. Przez ostatnie pięćset 

lat religie walczyły z nauką aby chronić swoje mity. Torturowały i zabijały w imię mitów. 

Nauka/religia: Rzeczy dokonane w przeszłości mogą być wybaczone, ponieważ ludzie nie mogli 

wiedzieć, że to co robili było złe, ale teraz już nie. Teraz, religijni ludzie muszą przyjąć naukę i prawdę,  

którą ona wyjawia w kombinacji z prawdą wyjawioną w religijnych księgach. Ta kombinacja będzie 

zbawieniem dla każdego. 

Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki jest ślepa. 

Albert Einstein 

Nauka to najlepszy przyjaciel religii, ponieważ wyjawia prawdę, a prawda jest tym, co uwalnia ludzi od 

mitów wykreowanych przez diabła/umysł. 

Ziarno od plewy: Biblia mówi, że musimy oddzielać ziarno od plewy i to robi nauka. Oddziela prawdę 

od mitów. Według religii, Bóg jest prawdą, dlatego też wróg prawdy to wróg Boga. 

Największy grzech: Kiedy zaprzeczasz prawdzie, zaprzeczasz Bogu, ponieważ Bóg jest prawdą. Robić 

to celowo, kiedy ty wiesz lepiej, jest największym możliwym grzechem, jednak wszystkie religie 

obecnie to robią. Pytanie jest, dlaczego to robią? 

Jezus powiedział, „Prawda jest ukryta do momentu aż będziesz miał oczy, które będą widzieć i  

uszy, które będą słyszeć”. 

Większość ludzi nie zna nawet znaczenia słów w Biblii. Przykład: Słowo „grzech” oznacza „nie trafić”. 

Słowo pochodzi ze starożytnego greckiego i odnosi się do strzały nie trafiającej w tarcze. Nie ma ono 

nic wspólnego z łamaniem religijnych czy moralnych reguł. 

„Chrześcijanin” oznacza bycie jak Chrystus, nie tylko wychwalanie i czczenie imienia i wizerunku jaki 

Jezus mógł mieć dwa tysiące lat temu. Jest to czczenie idola albo wyrytego obrazu. 
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Słowo „czcić” oznacza czcić. Najlepszym sposobem w jakim możesz pokazać jaką wartość ma dla 

ciebie Bóg jest zaakceptowanie teraźniejszości, którą Bóg /życie tworzy i próbuje ci dać. Po prostu 

zaakceptuj podarunek, zaakceptuj prawdę i życie, które jest w każdym momencie. 

Czcij wszystko co możesz ujrzeć, a więcej się pojawi. 

Equus 

Biblia mówi, „Zapłatą za grzech jest śmierć.” 

To prawda; kiedy nie trafiasz w tarczę, tracisz teraźniejszość, jesteś martwy na prawdziwe życie. 

Jezus powiedział, „Przez słyszenie, będziecie słyszeć, ale nie będziecie rozumieć. Dlatego, że serca 

ludzi są zatwardziałe, a ich uszy tępe, a ich oczy zostały zamknięte.” 

Jedyną rzeczą jaką możesz zrobić przeciwko Bogu/życiu jest zamknięcie się na prawdę i życie i prawie 

każdy obecnie to robi. Zamykanie się na prawdę i życie to jedyna droga aby nie trafić do tarczy, jedyny 

sposób w jaki możesz zgrzeszyć. 

Jeśli znasz prawdę i życie, nie potrzebujesz żadnych moralnych praw, ponieważ duchowi ludzie 

naturalnie robią to co moralne. Traktują innych tak jak sami chcieliby być traktowani. Widzą każdego 

jakby byli nimi; widzą ich prawdziwie. 

Słowo „apokalipsa” oznacza „odsłonięcie”, nie koniec świata. 

Co zostanie odsłonięte? Czy mogłaby to być ostateczna prawda? Coś jeszcze? 

Apokalipsa (odsłonięcie): Oznacza ona, że prawda jest zakryta lub ukryta. Jeśli Biblia to prawda, to  

nikt nie zna jeszcze prawdy, ponieważ mówi ona, że prawie nikt jej nie zna. Większość religijnych ludzi 

nie zauważa tego faktu. Książka, którą uważają za prawdę, mówi, że nie znają jeszcze prawdy. To jest 

kluczowe zrozumienie. 

Jezus powiedział, „Bóg jest Duchem prawdy, którego świat nie może otrzymać, ponieważ nie może 

zobaczyć Boga ani znać Boga.” 

Wyjaśnia to, dlaczego ludzie wierzą w mity, które nie mają sensu, a nawet nie widzą prawdy, która ma 

sens w ten samej książce. Ludzie albo są bardzo głupi albo jakaś niewidzialna siła uniemożliwia 

ludziom ujrzenie jej. 

Biblia mówi, że jest niewidzialna siła lub zasłona. Biblia mówi, że ostateczna prawda nie może być 

znana do czasów apokalipsy. Zaczyna się ona właśnie teraz, więc większość ludzi nie mogło znać 

ostatecznej prawdy do teraz. Tak mówi Biblia. 

Zasłona stworzona jest przez nasze własne umysły i zbiorowy nieświadomy aby uniemożliwić 

większości ludzi widzenie prawdy zanim nastąpi odpowiedni czas. 

Jest to masowa hipnoza. Duch Święty zahipnotyzował nas aby nas chronić. 

To dobrze, że prawda została ukryta: Jest to właściwie krzywdzące dla prawdy aby ujrzeć ją zanim 

nadejdzie odpowiedni czas. Umieszczana jest wówczas na siłę w mitach, a prorocy są zabijani lub 

czyni się z nich wyrzutków. To jest powód, dla którego prawie nikt nie widział prawdy przed teraz. 
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Jezus oraz inni prorocy zasiali ziarna, które musiały być zasiane, ale zapłacili za to wysoką cenę. Ziarna, 

które zasiali, zaczynają rosnąć i kwitnąć teraz, i to pomaga w umożliwieniu nam naszego zbawienia. 

Poprzez ukrywanie prawdy i życia do teraz, zbiorowy nieświadomy chronił prawdę i nas. Czas musi być 

właściwy dla prawdy, inaczej powoduje ona po prostu problem. 

Zbiorowy nieświadomy może nam dać informację, której nie znaliśmy i może również uniemożliwić  

nam ujrzenie rzeczy, jeśli nie jest to w naszym najlepszym interesie aby je zobaczyć. 

„Nawet Duch prawdy, którego świat nie może otrzymać, ponieważ nie widzi go i go nie zna: ale 

jednak zna go, gdyż mieszka on w was, i będzie w was”. Jan 14:17 

Jezus powiedział, „Nadchodzi godzina kiedy nie będę mówił do was w ciemnych słowach, ale 

powiem wam jasno o Bogu.” 

Zbiorowy nieświadomy uniemożliwiał ludziom wyłączenie swoich umysłów i zobaczenie prawdy. 

Zasłona właśnie zaczyna podnosić się teraz, więc teraz możemy ujrzeć prawdę i zrozumieć ją. To czyni 

czas w którym żyjemy takim wspaniałym. 

Mity w Biblii: Uczeni i liderzy właściwie zrobili dobrą rzecz, ukrywając prawdę w mitach. Nie zrobili 

tego świadomie, ale to zrobili i była to dobra rzecz. To sprawiło, że prawie nikt nie mógł dowiedzieć 

się prawdy poprzez czytanie Biblii w przeszłości. Wszystko zdarzyło się w sposób w jaki musiało się 

zdarzyć. 

Nikt nie może zobaczyć ukrytej prawdy w Biblii dopóki się nie obudzi. 

Większość tego co napisane jest w Biblii miało na celu ukrywanie prawdy, nie wyjawianie jej. To 

odwrotność tego co większość ludzi myśli, ale jest to prawda. 

Jezus powiedział, „Mam więcej rzeczy do powiedzenia wam, ale nie możecie teraz ich zrozumieć, 

ale kiedy nadejdzie Duch Święty, Duch Prawdy, pokieruje was w całej prawdzie. Kiedy Duch 

przyjdzie, uczyni jasne dla was wszystkie rzeczy.” 

Ulepszenie tej kaszki: Nie chodzi o to w głównej mierze, że ta książka musi się zmienić, tylko, że ludzie 

muszą się zmienić. Kiedy technologia komunikacji oraz społeczeństwo ewoluują wystarczająco, kiedy 

nastąpi odpowiedni czas dla ludzi aby ujrzeć prawdę życia, zobaczą prawdę w tej książce, nawet z 

pewnymi mankamentami. 

Zabijać proroków: Znać prawdę przed właściwym czasem może spowodować, że zostaniesz zabity  

przez głupców i fanatyków. W najlepszym razie, może uczynić cię nielubianym i odludkiem. 

Umrzeć za prawdę: Gandhi, Lincoln, Lennon, Jezus, King, Kennedy, i wielu innych zginęło za prawdę. 

Umrzeć za prawdę jest najlepszym sposobem na odejście, ale żyć dla prawdy jest lepsze. Dzięki 

Internetowi, mówienie o prawdzie może być teraz bardziej bezpieczne. 

Ignorancja zabija. 

Religijni głupcy to najniebezpieczniejsi z głupców, ponieważ myślą, że wykonują właściwą rzecz, że 

robią to dla Boga. Prawda jest taka, że mają problemy umysłowe i wykonują pracę diabła, nie Boga. 

Nie ma nic gorszego co osoba mogłaby zrobić. Właściwie krzywdzi to zabójcę o wiele bardziej niż 

osobę, którą zabijają. Mogło być to wybaczone w przeszłości z powodu ignorancji, ale nie teraz. 
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Część 6-Raj na Ziemi-Rozdział 6.1 

Okno szansy 
Ludzkość nigdy nie będzie w stanie żyć wspólnie w spokoju i harmonii. Nigdy nie potrafiła i nigdy nie 

będzie potrafić. Jest to niemożliwe, ponieważ nie jest to ludzka prawdziwa natura. Prawdziwa natura 

ludzkości to natura bestii. Ludzie mogą się jej wypierać i to robią, ale nie można jej zmienić poprzez 

wypieranie się i tłamszenie jej. Tylko prawda może ją pokonać. Ludzkość zawsze będzie postępować 

jak ludzkość, kiedy przyjdzie co do czego, a zawsze przyjdzie. Kiedy to się zdarzy, większość ludzkości 

zawsze będzie zachowywać się jak zwierzęta, którymi jest, ściągając każdego w dół do ich zwierzęcego 

poziomu. 

Bestia musi umrzeć i jedyny sposób aby ją zabić jest za pomocą prawdy. 

Jedynym sposobem na pozbycie się bestii jest u źródła. Musi być pokonana aby narodziła się istota 

duchowa. Jeśli bestia nie umrze, cała ludzka rasa umrze. Jesteśmy wszyscy w niezdeklarowanej 

umysłowej wojnie o ten świat. 

Ludzie rozumują od końca; nie rodzisz się ponownie, zwierzęcy umysł po prostu umiera. 

Duchowa istota naprawdę się nie rodzi, ponieważ zawsze była w tobie; ukryta jest przez umysł. Duch 

nie może się narodzić, jest nieśmiertelny, ale umysł może i musi umrzeć. 

Twój duch uwięziony jest przez twój własny umysł, i tylko prawda go uwalnia. 

Czas jest teraz: W ten sposób wiemy, że teraz jest czas aby ujrzeć ostateczną prawdę; jest to teraz lub 

nigdy. Po raz pierwszy ludzkość może i zniszczy siebie. 

Jezus powiedział, „Tylko miecz prawdy może zabić bestię.” 

Umysł dzieli ludzi, ponieważ prawie wszystkie umysły są z bestii; to dlatego ludzkość nigdy nie byłaby 

w stanie żyć razem i przetrwać przez długi czas. 

Ludzkość musi umrzeć aby istoty duchowe żyły. Składamy w ofierze Bogu bestię. 

To ciekawe jak w starym testamencie, ludzie zawsze zabijają i składają Bogu ofiary ze zwierząt. Był to 

najlepszy sposób aby zadowolić Boga. Teraz ma to sens. 

Prawda łączy ludzi, ponieważ zabija umysł bestii i przeistacza ich w ich ja duchowe. Nasze ja duchowe 

wszystkie są takie same; są czystą miłością, więc naturalnie łączą się i rozumieją. To nie oznacza, że 

wszyscy będziemy tacy sami jak grupa identycznych bezuczuciowych robotów; wprost przeciwnie. 

Osobowości ludzkie będą bardziej różne i pełniejsze życia niż są teraz. Będziemy jak gromada dużych, 

dobrych dzieciaków. 

Ważne jest aby pamiętać, że świat raju będzie wyglądał prawie tak samo jak ten w którym żyjemy 

teraz. Nie będziemy jednopłciowi, wszyscy tacy sami ani nawet nie zmienimy się zbytnio; po prostu 

pozbędziemy się bólu i cierpienia. Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest to sobie zwizualizować, ale praca 

jako prorok stopniowo to wyjawia. Widzisz jakby to działało i jak proste to jest. My rzeczywiście 

ukrywamy i zaprzeczamy teraz wszystkim negatywnym rzeczom, więc w pewien sposób 
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społeczeństwo obecnie jakby żyło beż świadomości strasznej strony życia. Jedyna różnica jest taka, że 

w raju ona naprawdę nie będzie istniała. 

Aby narodzić się ponownie, musisz umrzeć dla swojego starego ja, ale jest to bardziej jak przejście. 

Przejście: Powód dla którego to się dzieje, trwa i nie jest naprawdę przerażające, jest taki, że zdajesz 

sobie sprawę z tego, że jesteś czymś o wiele więcej niż osobą, którą, świat zaprogramował cię, abyś 

myślał, że jesteś, a świat jest czymś o wiele więcej niż tym co myślisz, że świat jest. Jest 

bezpieczniejszy, bardziej pewny i zadowalający, itd. Jesteś tym czym byłeś, ale czymś o wiele więcej, 

więc w rzeczywistości nie tracisz tego co miałeś ani nie umierasz na to, tylko raczej staje się to bardzo 

małym procentem tego w co się przeistaczasz. Dlatego też, nikt inny nie dostrzega tej gigantycznej 

zmiany, ponieważ zawsze możesz pokazać im swoje stare ja do którego są przyzwyczajeni, ale ty 

widzisz siebie i świat całkowicie na nowo oraz inaczej. 

Pamiętaj, że Jezus powiedział, „Usuń się za mną Szatanie! Blokujesz mi drogę!” Jezus nie pozbywa się 

ani nie walczy z diabłem (umysłem); przejmuje po prostu nad nim kontrolę i ustawia go na swoim 

miejscu w tle, za życiem. 

Mówi się, że ludzkość znajduje się pomiędzy zwierzętami a Bogiem, ale jest to mylące. Jeśli chodzi o 

zmianę z człowieka w istotę duchową, jest to czarne i białe. Jesteś nią lub nie jesteś. Kiedy się 

zmienisz, stajesz się nową formą życia na zawsze. 

Od chwały do chwały: Jest pewien czas przejścia, ale jesteś zwierzęciem zanim nie zrobisz przejścia. 

Kiedy je zrobisz, nigdy nie wrócisz do poziomu zwierzęcego. 

To nie jest cel podróży, ponieważ życie staje się nowe każdego dnia. Po prostu rośniesz w duchu i 

chwale na zawsze. Przechodzisz od chwały do chwały, jak mówi Biblia. 

Człowiek jest liną pomiędzy bestią a nadczłowiekiem-liną nad przepaścią… Friedrich Nietzsche 

Zahamowaliśmy bestię w większości ludzi, ale ludzkość wciąż jest zwierzęciem pod powierzchnią i 

wypłynie na powierzchnię bardziej dzikie niż kiedykolwiek. Zajmuje to trochę czasu aby przejąć 

kompletną kontrolę nad umysłem, ale możesz zacząć przejście od minuty, kiedy poznasz „prawdę” i 

zmieniać swoją perspektywę na perspektywę ja duchowego. „Życie” czy większa percepcja przyjdzie 

za tym, czasem szybko, czasem wolno: każdy jest inny. Twoje środowisko może pomóc albo 

zaszkodzić. 

Sztuczka huśtawki: Umysł ma wiele narzędzi i sztuczek aby powstrzymać cię od kontaktu z prawdą i 

życiem. Jedną z najpotężniejszych sztuczek jest przechodzenie od jednej skrajności w drugą. W środku 

czy w centrum to jest to, ale musisz być tam całkowicie świadomy. Ludzie szukają prawdy i miłości we 

wszystkich niewłaściwych miejscach. Szukają wszędzie poza teraźniejszością, w jedynym miejscu gdzie 

one istnieją. 

Musisz żyć w teraźniejszości, rzucić się na każdą falę, znaleźć swoją wieczność w każdym momencie. 

Henry David Thoreau 

Problem i rozwiązanie są proste: Jednak wciąż możliwe jest, że ludzkość straci małe okno szansy. 

Ludzkość myśli, że rzeczy będą po prostu stawały się coraz lepsze. Wręcz przeciwnie. Rzeczy nie mogą 

stawać się coraz lepsze; niemożliwe jest, aby tak się działo w fizycznym świecie. Przychodzi to i wraca 
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od dobrego do złego i odwrotnie. Będzie gorzej. Kiedy to się stanie, wywoła to bestię w ludzkości. 

Możesz tylko spojrzeć na naszą krwawą historię, aby zobaczyć co się wydarzy. 

Raj głupców: Stabilne czasy w których jesteśmy, miną, ponieważ jest to natura natury aby się 

zmieniać. To może nastąpić w rezultacie globalnego ocieplenia i ostrych zmian pogodowych czy 

wojny. Ogólnoświatowy głód mógłby to zrobić, i przyjdzie to niedługo. Kiedy bestia stanie się głodna, 

sprzeda swoją duszę aby zjeść. Z taką pewnością jak to, że świat będzie się wciąż obracał, coś się 

wydarzy i nasza prawdziwa natura objawi się sama. Musimy dokonać przejścia zanim to się stanie. 

Żyjemy w raju głupców, w zamku z piasku, domku z kart, a wiatr zaczyna wiać. 

Nie może wydarzyć się teraz: Ludzie zawsze myślą, że to nigdy nie może zdarzyć się w ich czasie, 

ponieważ są zbyt cywilizowani i bystrzy aby na to pozwolić. Wojnę stuletnią i plagę, która zabiła 

prawie połowę populacji w Europie, poprzedzał trwający trzysta lat złoty wiek relatywnego pokoju i 

dobrobytu. Był to wiek światła zanim nastała ciemność. Ciemność następuje po świetle. Pogoda nagle 

stała się lekko chłodniejsza, tylko o kilka stopni, i cywilizacja się rozpadła. To się po prostu stało 

naturalnie i stanie się ponownie. Mała różnica w temperaturze właściwie kontrolowała większość 

ludzkiej historii. 

 

Najgorsze zawsze następuje po najlepszym: W naturze, najgorsze zawsze wydarza się kiedy rzeczy są 

najlepsze. Kiedy zwierzę przeżywa przyjemność z picia wody, jedzenia czy godów, są wtedy najbardziej 

rozkojarzone i najbardziej podatne do bycia zaatakowanymi i zjedzonymi przez drapieżników. 

Najgorsze dzieje się w trakcie, kiedy dzieje się najlepsze. Nie ma różnicy dla nas. Jemy, pijemy i 

uprawiamy seks jak nigdy wcześniej. Jesteśmy tym zajęci i to czyni nas ślepymi na niebezpieczeństwa 

idące naszą drogą. 

Ludzie myślą, że to nigdy nie może przydarzyć się im, kiedy pewne jest, że im się przydarzy. 

Ludzie myślą, że nic naprawdę złego nie może im się przytrafić, że to tylko przytrafia się innym 

ludziom, jest to jedno z najpotężniejszych kłamstw wykreowanych przez umysł. 

Prawda jest taka, że każdy umrze, więc najgorsze zdarzy się na pewno. Tak samo jest ze wszystkimi 

katastrofami, wywołanymi przez człowieka czy naturę; zdarzą się z pewnością. 

Katastrofy naturalne zdarzą się również ludziom, którzy znają prawdę, ale duchowi ludzie nie będą 

pogarszać sytuacji poprzez stawanie się agresywnymi zwierzętami. 

Wstrząs społeczny: To wstrząs społeczny, który przychodzi z największymi naturalnymi katastrofami, 

jest tym, czego duchowi ludzie będą unikać. Ten wstrząs objawia się jako wojny i chaos społeczny, 

który wywołuje o wiele więcej szkody niż sama katastrofa. 

Katastrofa uruchamia: W dodatku do pogody, są również inne rzeczy, które uruchamiają katastrofy. 

Ameryka była bardziej prosperująca niż kiedykolwiek zanim załamał się rynek giełdowy i pogrążył cały 

świat w depresji. Przed załamaniem, ludzie u władzy nosili cylindry i smokingi na przyjęcia. 

Światło zawsze pali się najjaśniej przed wypaleniem się. Noc przychodzi po dniu. 

Druga wojna światowa: Druga Wojna Światowa rozpoczęła się w roku kiedy film „Czarownik z Krainy 

Oz” miał swoją premierę, a zabawne musicale były najpopularniejszymi filmami. Nie było aż tyle 
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seksu i przemocy w filmach jak teraz. Ludzie byli bardziej wysublimowani i przyjacielscy; nie zamykali 

swoich drzwi i nie mieli systemów alarmowych. 

Ludzie byli bardziej cywilizowani niż my jesteśmy teraz tuż przed dwiema wojnami światowymi. 

Mężczyźni nosili garnitury, kobiety nosiły sukienki i oboje mieli o wiele więcej klasy niż dzisiaj. Ludzie 

mieli lepsze maniery i szanowali się oraz innych o wiele bardziej niż teraz. Jednak i tak, wyszli i zabili 

pięćdziesiąt milionów siebie. Jeżeli zdarzyło się to wtedy, może zdarzyć się i teraz, łatwiej, szybciej i 

może być o wiele gorzej. 

Musisz przyznać, że ludzka rasa stała się dziwaczniejsza, bardziej zagubiona i o wiele 

niebezpieczniejsza. Musimy stawić czoła faktowi, że to może i przydarzy się nam, jeśli nie zrobimy 

czegoś aby powstrzymać  to od wydarzenia się. Jest to po prostu naturalny cykl. Najbardziej 

optymistyczne czasy zawsze poprzedzały najgorsze dni. Rzeczy przed największymi katastrofami były 

po prostu takie jak teraz; ludzie spali. 

To tak jakbyśmy jechali samochodem po górskiej drodze z zamkniętymi oczami. Nie ma żadnej nadziei 

dla ludzkości, jeśli nie otworzymy oczu. 

Ludzkość jest w stanie hipnozy i musi to zobaczyć i obudzić się teraz. 

Ludzkość się nie zmieniła. Jedyna różnica jest taka, że teraz jest o wiele więcej ludzi, i jesteśmy 

bardziej wyalienowani, zakłopotani, wrażliwi i o wiele niebezpieczniejsi. 

Umieszczaliśmy coraz więcej naszych jajek w jednym koszyku. 

Centralizowaliśmy potrzeby życiowe. Pożywienie, woda i elektryczność, od których każdy obecnie 

zależy, mogą być przerwane bardzo łatwo i sprowadzić nas z powrotem do praw dżungli w ciągu kilku 

dni. 

Ludziom mogłoby zacząć brakować czystej wody w ciągu jedynie kilku dni i to uwolniłoby bestię. 

Gdziekolwiek ludzie tracą potrzeby życiowe, zaczyna się „pies je psa” bardzo szybko. Ludzie mieli 

kiedyś własne studnie i dostęp do naturalnych źródeł wody; bardzo niewielu ludzi ma taki dostęp 

dzisiaj. 

Nasze przetrwanie jest teraz na łasce systemu stworzonego przez społeczeństwo, i działa on dlatego, 

że społeczeństwo sprawia, że działa z dnia na dzień. Jeśli społeczeństwo się rozpadnie tylko na kilka 

dni, system, który utrzymuje nas przy życiu, załamie się razem z nim. Jest to Paragraf 22; 

społeczeństwo nie może istnieć bez systemu podtrzymującego życie, ale jeśli się zepsuje, będzie on 

trudny, jeśli nie niemożliwy do naprawienia zanim nie zginą miliony ludzi w darmowym zabijaniu. Nie 

wydarzyło się to wcześniej, ale nigdy nie potrzebowaliśmy centralnego systemu podtrzymującego 

życie do teraz. Zdarzyło się to na małą skalę wiele razy w przeszłości. 

Nie myśl, że to nie może się zdarzyć. Zdarzy się to, jeśli nie obudzimy się na prawdę niedługo. Byłoby 

to o wiele gorsze niż wszystko co zdarzyło się w przeszłości. 

Nie wiem za pomocą jakich broni trzecia wojna światowa będzie się odbywała, ale czwarta wojna 

światowa będzie na patyki i kamienie. Albert Einstein. 
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Najważniejsza i najniebezpieczniejsza różnica jest taka, że teraz mamy bomby jądrowe. Jedna 

nowoczesna, termo-nuklearna bomba może mieć bardziej destrukcyjną moc niż wszystkie 

konwencjonalne bomby użyte w poprzednich wojnach. To nie wróży dobrze. 

Uwolniona moc atomu zmieniła wszystko, zostańmy przy naszym sposobie myślenia, a wtedy 

będziemy dryfować w kierunku nieporównywalnej katastrofy. 

Albert Einstein 

Wystarczy, że spojrzysz na zawartość naszych filmów czy muzyki aby zobaczyć gdzie ludzkość 

naprawdę się znajduje. Przemoc w filmach i muzyce jest przez cały czas na topie. Przed ostatnią wojną 

światową, mieliśmy Bing ’a Crosbiego śpiewającego White Christmas (Białe Bożenarodzenie). Teraz 

mamy dzieciaki zabijające dzieciaki w szkołach, seryjnych morderców. Było o wiele mniej 

prawdopodobne, że dwie ostatnie wojny się wydarzą niż to, że wybuchnie wojna światowa dzisiaj. 

Małe iskry rozpalają duże pożary: Wygląda na to, że kolejna wojna światowa będzie wojną pomiędzy 

religiami i to uczyni ją o wiele gorszą od jakiejkolwiek poprzedniej wojny. Zamiast walczyć, musimy 

ujrzeć prawdę w religiach. 

Są dwie nieskończone rzeczy; wszechświat oraz ludzka głupota. 

Albert Einstein 

Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się przez jedną osobę, która zastrzeliła drugą osobę. Ten jeden 

strzał doprowadził do milionów oddanych strzałów. Było to zabójstwo członka rodziny królewskiej. 

Wszystko zaczęło się z powodu honoru rodziny królewskiej, czegoś co nie miało żadnego znaczenia dla 

nikogo innego, ale była to iskra w wybuchowym świecie. To nie była duża sprawa, ale rozpoczęła 

największy rozlew krwi w historii. Ten jeden strzał wywołał reakcję łańcuchową, która ogarnęła cały 

świat. Druga Wojna Światowa była jedynie przedłużeniem pierwszej. Hitler nie doszedłby do władzy 

ani nie zrobiłby tego co zrobił, gdyby nie było Pierwszej Wojny Światowej i kryzysu gospodarczego. 

Nie trzeba dużo, żeby sprawić by świat stanął w płomieniach. Ponownie będzie to tylko mała iskra, i 

nasz świat zacznie dosłownie eksplodować, tym razem będą to jądrowe eksplozje. Te iskry latają na 

Bliskim Wchodzie, a świat jest obecnie jak proch strzelniczy. Nie mogłoby być bardziej niebezpiecznie, 

a większość ludzi nawet o tym nie wie, co czyni to nawet jeszcze niebezpieczniejszym. 

Biblia mówi, że tym razem świat będzie zniszczony przez ogień; bronie jądrowe mogłyby tego 

dokonać. Biblia również mówi, że świat był już kiedyś zniszczony przez wodę. Nie zdarzyło się to  

naprawdę, więc prognoza, że świat będzie zniszczony ponownie prawdopodobnie również się nie 

wydarzy, jeśli obudzimy się na czas. Nie sądzę, że cała ludzka rasa zostanie zniszczona bez względu na 

to co się wydarzy, ale moglibyśmy zabić większość ludzkości i cofnąć się o tysiąc lat, jeśli nie będziemy 

zwracać uwagi teraz. Ci którzy mają szczęście, będą tymi którzy zostaną zabici. 

Turbulencje: Prognozy są dobre, że ujrzymy raj na ziemi, ale zanim to się stanie, możemy mieć bardzo 

ciężkie czasy. Mogłaby nastać ciemność przed świtem, ale to nie miałoby znaczenia dopóki świt 

nadejdzie. 

 Ciemny Wiek: Mogłoby się również zdarzyć inaczej i może być to najgorszy okres jaki kiedykolwiek 

był, tak jakby wszystkie wojny z przeszłości ułożyłyby się jedna na drugiej. Ludzkość może zbiorowo 
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popełnić samobójstwo, a nieliczni ocaleni żyliby w najciemniejszym czasie w historii. Możemy mieć 

tysiąc lat ciemności lub tysiąc lat światła, w zależności od tego co zrobimy teraz. Przyszłość będzie 

naszym najgorszym koszmarem lub najlepszym marzeniem, które się spełniło. Biblia nazywa to 

turbulencją i mówi, że będzie trwała siedem lat, ale nikt nie może wiedzieć, kiedy naprawdę ciężkie 

czasy nadejdą, jak złe będą i jak długo będą trwały. 

Rozciągać sprężynę: Byliśmy w bardzo spokojnym, stabilnym i owocnym okresie po zakończeniu się 

Drugiej Wojny Światowej. Jest to najdłuższy okres relatywnego spokoju i dobrobytu jaki ludzie 

kiedykolwiek doświadczyli. To jak rozciąganie sprężyny, więc równoważący okres nadchodzi i mógłby 

nadejść całkowicie znienacka. Jeśli spojrzysz na naszą historię, zobaczysz, że co kilka lat mamy większy 

przelew krwi. Jest to cykl i jeśli się nie zmienimy, cykl będzie trwał. 

Ostateczna prawda jest jedyną rzeczą, która może to powstrzymać. 

Jeśli turbulencja się zdarzy, zacznie się niedługo. Transformacja człowieka i turbulencja mogłyby 

zdarzyć się w tym samym czasie, ale prognozy za tym nie przemawiają. 

Musimy się zmienić, jeśli chcemy aby świat się zmienił, jest on odzwierciedleniem nas. 

Kuj żelazo, póki gorące: Może być to coś co naprawdę przerazi ludzi aby się obudzili, ale jeśli przerazi, 

dla większości ludzi, będzie za późno. Nie jest to konieczne i ci, którzy dokonają zmiany zanim to się 

wydarzy, będą zadowoleni, że to zrobili. Ciężkie czasy dają moc bestii i uczynią przejście trudniejszym 

dla większości ludzi i niemożliwym dla wielu. Przetrwanie będzie naszą jedyną troską. 

Istota duchowa nie może doznać krzywdy przez cokolwiek co się wydarzy. 

Nic nie może skrzywdzić osoby, która zna prawdę, więc musisz być pewien, że ją znasz. 

Życie w pokoju i harmonii jest prawdziwą naturą duchowych istot, więc kiedy nastają ciężkie czasy, nie 

zaczynają one walczyć i zabijać siebie nawzajem, zaczynają pracować wspólnie aby przeżyć ten czas w 

najlepszy możliwy sposób aż on minie. Duchowi ludzie mogą sobie poradzić, nawet czerpią 

przyjemność z czegokolwiek co natura czy człowiek na nie zrzuca; czyni to życie bardziej 

interesującym. Jeśli pozostaniemy na poziomie zwierzęcym, będziemy mieć przelew krwi w bliskiej 

przyszłości na pewno. Jeśli zmienimy się w istoty duchowe i będzie nas wystarczająca ilość i jeśli  

zrobimy to wystarczająco szybko, jest większe prawdopodobieństwo, że przelew krwi się nie wydarzy. 

Jeśli się rzeczywiście zdarzy, nie dotknie on istoty duchowye; istota duchowa nie może przegrać. 

Musimy po prostu pokonać umysł żyjąc. Musimy rozpoznać co się dzieje i płynąć z tym. Zaczynamy 

widzieć dwie drogi i możemy wybrać tę właściwą. 

Ludzie mogą wybrać drogę strachu lub drogę miłości dopóki jest to prawda. 

Bóg/życie używa marchewki i patyka, raju i piekła, aby sprowadzić ludzi na właściwą drogę. Będzie to 

działać, kiedy ludzie ujrzą prawdę. Nie będzie działać, jeśli ludzie nie ujrzą prawdy niedługo. 

Ta książka ma tylko jeden cel, i jest nim ukazanie ludziom prawdy. Kiedy ludzie ujrzą prawdę, wejdą na 

drogę do raju. Jest to łatwizna. 

Era umysłu: Możesz myśleć, że znieważam umysł, umysł, który stworzył wszystko co teraz znamy. Nie 

mówię, że umysł jest złą rzeczą, mówię tylko, że umysł to kij o dwóch końcach. Umysł dokonał wiele 
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pozytywnych przełomów, i jeśli się nie zmieni, zmieni się w odwrotny sposób i dokona wiele 

negatywnych rzeczy i zrobi to niedługo. 

Era ducha: Jesteśmy po prostu na nowym wierzchołku, na końcu jednej epoki i początku następnej. 

Jest to koniec ery umysłu  i początek ery ducha. Może być to gładkie przejście, jeśli ujrzymy wkrótce 

prawdę. 

Nie pomniejszam umysłu; zrobił swoją pracę i zrobił ją dobrze. Zrobił wiele dobrego, ale niedługo 

zrobi wiele złego. Nie mamy wyboru poza pójściem dalej ponad umysł, inaczej będziemy mieć 

największą katastrofę w naszej historii. 

Przyszłość: Jeśli bestia będzie panować, wiemy co się wydarzy, ponieważ znamy naszą krwawą, dziką 

historię, ale większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić jaka będzie przyszłość, jeśli wszyscy 

zaczniemy uczyć się ostatecznej prawdy. 

Reszta naszego obecnego życia: W przeszłości, musieliśmy walczyć i zabijać aby przetrwać. Teraz, 

przez krótki czas, ludzkość nie musi dłużej krzywdzić ani niszczyć innych z własnego gatunku aby 

przetrwać; nie musimy dłużej żyć jak zwierzęta od których ewoluowaliśmy. To oznacza, że mamy czas 

aby się zmienić. Kiedy się zmienimy, świat zmieni się wraz z nami. 

Po raz pierwszy w historii, możemy zmienić ten świat w raj. 

 

 

 

 

 

                                                          Część 6-Raj na Ziemi-Rozdział 6.2 

                                                         Raj 

Większość ludzi nie może zobaczyć wyraźnie zwierzęcego świata. Każdy kto widzi go wyraźnie, 

zobaczy, że jest on tak brzydki jak to tylko możliwe, chyba że myślisz, że bycie zmuszonym przez głód 

do mordowania podobnych tobie i zjadanie ich jest piękne. Zwierzęca prawda jest tak brzydka jak to 

tylko możliwe, a boska prawda jest tak piękna jak to tylko możliwe. Widzenie prawdy w dwóch 

światach uruchamia ewolucję ze zwierząt w istoty duchowe. 

Było wielu mistycznych opisów raju. Ukazywały one raj, który jest w górze w chmurach, gdzie wszyscy  

ubrani są na biało. Wygląda to bardzo nudno i takie by było. Prawdziwy raj, ten w którym będziesz po 

śmierci, jeśli znasz prawdę i życie, miejsce w którym mógłbyś żyć ciągu kolejnych kilku minut i 

będziesz żył za mniej niż 100 lat, prawdziwy raj, nie jest nudny. Jest bardziej interesujący i 

satysfakcjonujący niż możesz to sobie wyobrazić lub ja mogę całkowicie opisać. 

Ta część przedstawi ci podstawową wizję jaki będzie raj. Twoje kolejne życie w raju będzie bardzo 

podobne do życia teraz, jedynie wszyscy ludzie będą istotami duchowymi. To nie jest „pies je psa” 
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świat, tak jak świat zwierzęcy; jest to świat „pies kocha psa”, mówiąc metaforycznie. Będzie wyglądał 

jak najlepsze części tego świata. Będą te same pozytywne różnice między ludźmi i kulturami, które 

widzimy dzisiaj, nawet będzie ich więcej. Nic tak bardzo się nie zmieni co znajduje się na zewnątrz  

ciebie. Natura jest naturą (Bogiem) i nigdy nie zmieni się ona fundamentalnie zbytnio. Jedyną rzeczą, 

która zmienia się całkowicie jest twoja perspektywa i świadomość. Jesteś istotą duchową i ludzie obok 

których żyjesz również nimi są. Raj będzie taki jakie życie jest teraz, bez tych części, bez których 

możemy żyć lepiej. 

Możliwe, że istnieje on gdzieś w nieskończonym wszechświecie. 

Biblia mówi, „Nie będzie smutku ani bólu; one miną.” 

Ewoluowanie z bólu: Kiedy umieramy i rodzimy się ponownie, fizycznie części naszych mózgów i 

systemu nerwowego, które tworzą i wysyłają nam ból, strach, smutek oraz inne negatywne aspekty  

naszego obecnego życia, nie będą częścią naszych nowych ciał. Wyewoluujemy z nich. Będziemy mieć 

tylko wystarczającą ilość bólu aby otrzymywać informacje, że zraniliśmy się lub że jesteśmy chorzy, i 

nic więcej. 

Ostry fizyczny ból w raju nie będzie istniał. 

Część naszego mózgu, która odpowiedzialna jest za odczuwanie bólu oraz innych niechcianych uczuć, 

po prostu nie będzie w naszych nowych ciałach. Będziemy zaprogramowani jedynie na przyjemność i 

spełnienie. 

Fizyczna przyjemność będzie przychodzić i odchodzić tak jak w tym życiu, ale nie będzie żadnego 

ostrego bólu ani niechcianych uczuć czy emocji, a my zawsze będziemy wypełnieni duchem Boga. 

Tylko przyjemność: Narodzimy się ponownie z ciałami, które mogą odczuwać przyjemność lepiej niż 

czujemy ją teraz, ale nasze ciała nie będą w stanie odbierać negatywnych stron życia. Wciąż będziemy 

zmotywowani aby robić rzeczy, ponieważ wciąż będziemy chcieli czuć przyjemność wynikającą z 

robienia pewnych rzeczy. Duchowe życie nie potrzebuje marchewki i kija (przyjemności/bólu), jedynie 

marchewki. Potrzeba karmienia i hodowania w połączeniu z naszym środowiskiem, będzie 

kontrolować to co robimy, tak jak kontrolują teraz. Tak jak zaznaczyłem, fizyczny wszechświat nie 

może się zmienić oraz istnieć. 

Strach/ból, siła ewolucji: Nie potrzebujemy już dłużej ostrego bólu, smutku, strachu ani innych 

negatywnych rzeczy aby ewoluować. Robiliśmy to w przeszłości; strach i ból napędzają ewolucję. To 

zwierzęcy strach przed bólem i śmiercią motywuje je do ewoluowania aby unikać go lepiej. Jest to 

główna siła stojąca za całą zwierzęcą ewolucją. 

Napędza ona ewolucję ludzkości w istoty duchowe teraz. Tak jak mówi Biblia, strach przed Bogiem 

(życiem) jest początkiem mądrości. Po tym jak poznasz ostateczną prawdę, masz mądrość, więc 

ewolucja się zakończyła i strach oraz ból nie są dłużej potrzebne, nie potrzebujemy dłużej strachu, 

ostrego bólu ani żadnych innych negatywnych aspektów życia, których potrzebowaliśmy aby 

ewoluować. Dlatego też, zdolność do odczuwania negatywnych aspektów życia będzie usunięta 

podczas zmiany twojego obecnego ciała w twoje nowe ciało duchowe. 
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Natura/Bóg nigdy nie marnuje niczego, i jeśli czegoś nie potrzebujesz, nie będziesz tego mieć. Jeśli 

poznasz ostateczną prawdę, nie potrzebujesz dłużej negatywnej strony życia, więc nie będziesz jej 

mieć. W raju, będziemy mieć same pozytywy z tylko wystarczającą ilością negatywów, aby nadać życiu 

definicji. Musieliśmy mieć negatywy w przeszłości, aby promować naszą ewolucję do punku w którym 

moglibyśmy ujrzeć prawdę i życie, i jesteśmy w nim teraz. 

Na zawsze młodzi: Dzięki inżynierii genetycznej oraz innych postępach w nauce medycznej, nikt nie 

będzie starzeć się ponad wiek młodego dorosłego ani nie umrze na żadną chorobę. 

Żyć tysiąc lat: Będziemy mieć bardzo długi wiek życia i nigdy nie będziemy się starzeć, ponieważ 

starzenie się jest chorobą, którą wyleczymy. Medyczne dowody i prawa prawdopodobieństwa mówią, 

że nasz czas życia będzie wynosił około tysiąca lat. Będziemy używać inżynierii genetycznej, aby 

zwolnić nasze starzenie się do wieku dorosłości, więc dzieciństwo będzie trwało tak długo jak 

będziemy tego chcieli. Będziemy mogli czerpać radość z dzieciństwa przez o wiele dłuższy czas. 

Syn siebie samego: Krótkie życie było konieczne do biologicznej ewolucji. Po tym jak osiągniesz szczyt 

tego co biologia może zrobić, życie nie musi dłużej być krótkie. Ewoluowaliśmy biologicznie prawie tak 

daleko jak daleko będziemy ewoluować naturalnie. Teraz ewoluujesz mentalnie, aż do momentu jak 

poznasz prawdę i życie i narodzisz się ponownie jako syn człowieka. 

Wypadki wciąż będą zdarzały się w raju i ludzie wciąż będą umierać w wyniku wypadków. Nasze 

fizyczne ciała wciąż będą śmiertelne tak jak są teraz. Nikt naprawdę nie chce ciała, które nie umiera. 

Będą sytuacje, kiedy będziesz chciał móc uwolnić się ze swojego ciała i zacząć na nowo w nowym 

ciele. Jeśli przez przypadek zostaniesz zakopany żywcem podczas trzęsienia ziemi czy w lawinie, nie 

chciałbyś pozostać w tej pozycji za zawsze, prawda? Gdybyś został uwięziony przez ogień, nie 

chciałbyś aby trwało to na zawsze, prawda? Te rzeczy mogą i zdarzą się, więc śmierć jest konieczna. 

Ludzie nie będą starzeć się fizycznie powyżej dwudziestu pięciu lat ani nawet chorować, ale w końcu 

twoje ciało będzie zniszczone w wypadku z którego nie wyjdziesz cało. Będziesz wdzięczny, że możesz 

wymienić je na nowe. W raju, nie będzie żadnego strachu przed śmiercią. Śmierć i narodziny będą 

widziane jako jedno zdarzenie, którym rzeczywiście są. Po raz pierwszy będziemy wiedzieć jak działa 

życie i śmierć. To czyni całą różnicę. 

To sposób w jaki mogłoby być, powinno być i będzie dla tych, którzy nauczą się prawdy. 

Wszystko, nawet robaki, ryby i bakterie dostaną się do trwałego raju, miejsca bez drapieżników, 

jedynie z roślinożercami i roślinami. Będzie limitowany ból i smutek i przez 90% czasu będziemy 

całkowicie spełnieni praz prawie całkowicie spełnieni przez pozostałe 10% czasu. W ten sposób 

mogłoby być, powinno być i będzie. 

Jedynym pytaniem jest jak długo to zajmie? Obstawiam na nie później niż następne życie lub tak 

szybko jak to tylko możliwe. 

Będzie raj na ziemi; jedynym pytaniem jest, jak długo to zajmie. Mogłoby to być dwadzieścia lat lub 

dwadzieścia milionów lat. Nie ma to znaczenia, ponieważ kiedy umrzemy, narodzimy się ponownie 

tam, i z naszej własnej perspektywy nie minie żaden czas. Każdy kto pracował jako prorok 

wystarczająco długo aby zmienić siebie, będzie tam. Inni wrócą do zwierzęcego świata w przyszłych 

pokoleniach, kiedy będzie o wiele więcej ludzi, tysiące, nawet miliony pracujących nad 

rozprzestrzenianiem prawdy i stworzeniem raju na ziemi. 
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Bez drapieżników, życie na zwierzęcym poziomie będzie się reprodukować aż zużyte zostaną wszystkie 

zasoby pożywienia i nastąpi głód, co jest prawie tak złe jak bycie zjedzonym. Życie które zna prawdę o 

życiu będzie kontrolować swoją reprodukcję aby nigdy nie doprowadzić do zbytniej populacji w 

środowisku. To jest powód dla którego prawda doprowadzi do raju; ma to praktyczną wartość. 

Zasmakować śmierci: Kiedy umrzesz w raju, narodzisz się ponownie w raju jako dziecko i zaczniesz 

nowe życie. Będzie to trwało na zawsze. Kiedy religijne księgi mówią, że będziemy żyć na zawsze i nie 

zakosztujemy śmierci, mówią o śmierci duchowej. Nigdy nie powrócimy do bycia żyjącymi umarłymi 

jakimi ludzkość jest teraz. Fizyczna śmierć jest częścią perfekcji. 

Jezus powiedział, „Przyszedłem abyście mogli mieć życie, gdyż sposób w jaki żyją ludzie to żyjąca 

śmierć.” 

Wciąż będziesz unikać śmierci, nawet w raju. Nie będzie ona straszna, taka jak jest teraz, ale wciąż 

będzie rzeczą, której będziesz najbardziej unikać. Różnica jest taka, że nie będziesz się jej bać i nie 

będzie bolesna, więc w raju tylko czyni ona życie bardziej ciekawym. Śmierć nie będzie bolała ani nie 

będzie przerażać, ale będzie to jednak największe zakłócenie twojego życia i zawsze będziesz starał się 

jej unikać, kiedy to będzie możliwe. Śmierć jest przeciwieństwem życia, więc życie nigdy nie będzie jej 

lubiło i zawsze będzie jej unikało, kiedy będzie to możliwe. Fizyczna śmierć jest konieczna od czasu do 

czasu, aby życie było perfekcyjne. 

Kiedy poznasz prawdę i życie, nie zmieniłbyś sposobu w jaki działa życie, nawet gdybyś mógł. 

Samowystarczalni: Trend do bycia samowystarczalnym wciąż będzie trwał, tak samo jak zależność od 

innych. Obydwie postawy mają swoje zalety jak i wady, a równowaga będzie najlepszym 

rozwiązaniem. Nie chcemy żyć w sposób w którym każdy żyje dla siebie i odłącza się od 

społeczeństwa. Chcemy robić coś odwrotnego i łączyć się razem we współpracy dla naszej obopólnej 

korzyści. Jedynym powodem dla którego chcesz stać się samowystarczalny jest taki, że potrzebujesz 

mniej od innych i masz więcej aby dać innym, którzy są w potrzebie. 

Nasza potrzeba na energię wzrastała przez długi czas. Zacznie ona iść w przeciwnym kierunku i 

będziemy potrzebować jej coraz mniej. Rozwiążemy nasze problemy z mocą w bliskiej przyszłości. 

Nowe technologie umożliwią dostęp do energii wszystkim, prawie za darmo. 

Trwały ruch: Wszechświat działa na własnej mocy; jest to maszyna w trwałym ruchu. Nie ma żadnego 

braku energii, a my nauczymy się jak uzyskiwać to nieskończone źródło energii bezpiecznie i tanio w 

bliskiej przyszłości. 

Technologia raju: W raju, technologia będzie dokonywała postępu na zawsze. Wszystko co jest 

możliwe do zrobienia, zrobimy. Nawiążemy kontakt z innym życiem we wszechświecie. Zachowamy 

wszystkie stare rzeczy, takie jak muzyka, klasyczne samochody, motocykle, ubrania, domy, itd. To co 

najlepsze ze starego pomiesza się z tym co nowe. 

Super samochody, motocykle, łodzie, konie i wszystko inne, co lubisz będzie w raju dostępne dla 

ciebie. Będziesz robił dokładnie to, co chcesz, na zawsze. 

Wyobraź sobie najwspanialszy romantyczny film, jaki kiedykolwiek widziałeś, usuń wszystkie złe 

momenty stworzone przez umysł i będziesz wiedział jakie życie będzie w raju. To dlatego, że romans 
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jest najprzyjemniejszą rzeczą, jaką ludzie mogą robić. Kobiety wciąż będą kobietami, a mężczyźni 

wciąż będą mężczyznami (bez złej strony). Prawie każda młoda osoba byłaby zaangażowana we 

wspaniały romans, gdyby mogła. W raju, każdy będzie młody i zdrowy, więc każdy będzie 

zaangażowany w związki z tego samego powodu z którego robimy to teraz. 

Wzajemne relacje między mężczyzną a kobietą, rodziną i dziećmi będzie kluczowe w każdym życiu. 

Będziemy żyć w naturalny sposób w jaki żyją ludzie, tylko w najlepszy możliwy sposób. Istoty duchowe 

są ludźmi. Natura zawsze pozostaje taka sama, ponieważ natura nie może się zmienić i wciąż istnieć. 

Tylko nasze umysły mogą się zmienić. 

Wciąż będziemy potrzebować hodować, karmić i chcieć osiągnąć sukces; to się nie zmieni. 

Nigdy nie zaczniemy przyjmować naszego pożywienia w formie pigułek, ponieważ jedzenie jest zbyt 

przyjemne. Nie zaczniemy rozmnażać się w sztuczny sposób z tego samego powodu. Dodaj całą 

przyjemność, którą czerpiesz z robienia tego co naprawdę chcesz robić, do pełnego spełnienia, usuń 

wszystkie widoczne negatywy życia i będziesz wiedział jaki będzie raj przez większość czasu. 

Katastrofy naturalne wciąż będą się wydarzać. Natura (Bóg) będzie pod całkowitą kontrolą naszych 

żyć, tak jak teraz, więc nasze życie będzie się zmieniać, tak jak natura będzie się zmieniać. Natura 

będzie taka sama, łącznie z okresową katastrofą naturalną, ale w raju to nie będzie cię martwić. Służy 

to jedynie uczynieniu życia bardziej zaskakującym, interesującym i romantycznym. Natura jest tym co 

utrzymuje w ruchu przygodę życia. 

Bóg/życie jest Naturą, i kiedy zobaczysz ją wyraźnie, jest to magiczne królestwo. 

Możesz myśleć, „Nie jestem na to gotowy; to zbyt dużo.” Możesz nie być na to gotowy teraz ani nawet 

być tym zainteresowany. W raju będziesz na to gotowy i będziesz tym zainteresowany. Będziesz żyć 

życie o którym teraz możesz tylko marzyć. Będziesz piękna, jeśli jesteś kobietą; mężczyźni będą 

przystojni. Każdy będzie mieć prawie perfekcyjne ciało. Każdy będzie nieustraszony, młody, zdrowy, 

inny i całkowicie żywy na zawsze. 

Piękno jest w oku patrzącego: Ludzie nie będą wyglądać tak samo; wszyscy będą inni, ale istoty 

duchowe będą widzieć wszystkich jako pięknych. W raju, możesz żyć perfekcyjne życie. Życie może być 

perfekcyjne, ponieważ życie jest perfekcyjne. Perfekcja jest naturalnym stanem rzeczy; tylko nasze 

umysły komplikują wszystko. 

Tak mogłoby być, powinno być i będzie dla tych, którzy nauczą się prawdy. 

W raju będziesz na zawsze młody, zdrowy, silny, piękny, nieustraszony, mądry, bystry, zabawny i 

całkowicie spełniony na zawsze. Jest to najlepsze co może być i najlepsze niż możesz sobie to 

wyobrazić czy ja mogę opisać. 

W raju, miłość będzie odzwierciedlała się w miłości na zawsze. 

To nie jest raj: Nie jesteśmy tam jeszcze, i jeśli nie ujrzymy prawdy, nie udamy się tam po śmierci. 

Religijne księgi zawierają prawdę, ale są mylnie interpretowane. Ludzie zaczynają się budzić, więc jest 

pewna nadzieja. 

Słowo „ewangelia” oznacza, „dobre wieści”. 
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Prawda ewangelii: Kiedy zrozumiesz to co Biblia naprawdę mówi, są to najlepsze możliwe wieści. 

Możesz pomóc stworzyć miejsce, gdzie nie ma drapieżników w ludzkim świecie, gdzie silni nie żerują 

na słabszych i nie ma nienawiści, bólu ani konfliktu żadnego rodzaju. Trawa ono na zawsze, a wszystko 

co musisz zrobić to zobaczyć życie (Boga) takim jakim naprawdę jest. Są to najlepsze możliwe wieści i 

są to prawdziwe wieści ewangeliczne, to co ewangelie naprawdę mówią, ujawnione tutaj po raz 

pierwszy. Do teraz, prawie nikt nie mógł znać dobrych wiadomości w ewangeliach, ale teraz wszyscy 

możemy. Wszystko co musimy zrobić to wiedzieć, że wiemy i zmienić nasze umysły i odwrócić nasze 

życia podczas kiedy możemy. 

Mamy teraz klucze do bram raju. Wszystko co musimy zrobić to przekręcić je. 

 

                                                            Część 6-Raj na Ziemi-Rozdział 6.3 

                     Ewoluowanie Ponad Naszą Zwierzęcą Naturę 

Rośliny: Rośliny są nieświadomą formą życia. Są one jak ręka czy noga. Są żywe, ale nieświadome. 

Nieświadome życie podtrzymuje świadome życie. Jesteś podłączony do drzew oraz innych roślin z 

taką pewnością z jaką jesteś podłączony do swoich rąk i nóg. Jesteś również połączony z Ziemią, 

powietrzem i wszystkimi nie żyjącymi rzeczami, itd., ponieważ one umożliwiają nasze życie. 

Wszystko we wszechświecie jest w jakimś stopniu częścią ciebie tak jak twoja skóra. Niektórzy myślą, 

że ludzie są w pewnym sensie odłączeni od reszty natury. Prawda jest taka, że jesteśmy tylko częścią 

natury. Powinno być to oczywiste; wszystko jest częścią całości. Nic nie jest odłączone w prawdzie i 

życiu. Jesteśmy współzależni i wszyscy stanowimy część tej samej rzeczywistości. 

Historia natury jest naszą własną historią, ponieważ jesteśmy jedynie częścią natury. 

Nie bylibyśmy tutaj bez roślin. One dają nam fizyczne życie poprzez karmienie naszych ciał 

bezpośrednio i pośrednio i podtrzymują nasze życie duchowe poprzez swoją obecność. Możesz 

otworzyć się wszędzie, w każdym momencie, ale najłatwiej jest żyć w teraźniejszości (szczególnie dla 

początkujących), kiedy jesteś na zewnątrz, na łonie natury. Biwakowanie, wędrowanie, pływanie 

łodzią oraz inne zajęcia na łonie natury staną się bardziej popularne. Ogrodnictwo, gospodarstwa 

domowe i społecznościowe staną się bardzie popularne. Duchowi ludzie będą wnosić tak dużo natury 

do naszych żyć jak to tylko możliwe. Każdy będzie ekologiczny i żyć życie, które będzie pomagało 

naturalnemu środowisku. Biblia mówi nam aby to robić. Środowisko stanie się święte dla każdego, kto 

widzi prawdę. 

Ludzie mają mylną koncepcję zwierząt żyjących w dziczy. Wychowywaliśmy się oglądając Bambi i filmy 

Disneya i nie zdajemy sobie sprawy jakie życie w dziczy naprawdę jest. Jest to dosłowne „pies je psa”, 

są to drapieżnicy i ich ofiary, jedz i bądź zjedzony. 

Natura jest piękna tylko wtedy, kiedy nie patrzysz na naturę natury. 

Całe zwierzęce życie to jak życie z seryjnymi mordercami w każdym bloku, którzy cię jedzą i nie byłoby 

policji ani broni abyśmy mogli się bronić. To jest rzeczywistość życia w zwierzęcym świecie. Byliśmy 
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tam (w ich skórze) przez dłużej niż dziewięćdziesiąt dziewięć procent czasu, jaki spędziliśmy na ziemi, i 

wciąż tam jesteśmy teraz. Nie wyszliśmy jeszcze z lasu. 

Tylko ludzie i ich zwierzęta domowe umierają w starym wieku. Większość dzikich zwierząt zostaje 

zjedzona zanim osiągnie stary wiek. Żyją w bardzo brutalnym i dzikim świecie. 

Kiedy chcemy coś zjeść, idziemy po prostu do sklepu lub restauracji. Nie było to dawno temu, kiedy  

musieliśmy wychodzić na zewnątrz, złapać inne zwierzę, zabić je, umyć i ugotować. Musieliśmy 

pracować od świtu do zmierzchu, żeby tylko zdobyć wystarczającą ilość jedzenia aby przetrwać. 

Zajmowało to cały nasz czas i nie udawało się nam, w wyniku czego umieraliśmy z głodu przez 

większość czasu. Podczas oddawania się polowaniom, polowano na nas; stawaliśmy się zabitym i 

zjedzonym do bardzo niedawna. Naturalne życie to ciągła walka o przetrwanie. Byliśmy jedzeniem  dla 

innych zwierząt tak niedawno jak tylko dziesięć tysięcy lat temu. Żadne zwierzę nie umiera z powodu 

starego wieku; większość jest zabita przez inne zwierzęta. Byłoby to jakby seryjny morderca zabił nas 

wszystkich kiedy dopiero dożyliśmy średniego wieku. To nie jest dobry sposób aby zakończyć życie i 

utrzymuje cię w zwierzęcym cyklu. 

Nasze dzieci były ulubionym posiłkiem, a głód oraz bycie zjedzonym było losem większości z naszych 

dzieci do niedawna. Wciąż tak jest dla niższych zwierząt, które żyją w dziczy. Dlatego też większość 

zwierząt ma tak dużo potomstwa. Muszą, bo większość zostanie zjedzona. Patrzenie jak twoje dzieci 

zostają zjedzone nie jest szczęściem. 

Zwierzęta domowe: Psy i koty są następne w kolejce aby wrócić jako ludzie po śmierci, ponieważ 

nauczyły się jak być człowiekiem od nas. Pomagamy im ewoluować poprzez czynienie ich mniej 

zależnymi od instynktownego działania. 

Wszystkie zwierzęta inne niż człowiek żyją w teraźniejszości, co ułatwia ludziom, którzy z nimi żyją, żyć 

w teraźniejszości. Psy uczą bezwarunkowej miłości. Pies od końca to Bóg. Zbieg okoliczności? Bóg jest 

bezwarunkową miłością. Psy są tak blisko Boga/życia jak tylko nie ludzkie zwierzęta mogą być. Są o 

wiele bliżej żyjącej prawdy niż ich właściciele. Psy pomagają nam ewoluować do Boga/życia, a my 

pomagamy psom ewoluować w człowieka. Jest to prawdziwy związek stworzony w niebie. 

Kot nie literuje się w żaden sposób od końca, ale również nam pomagają, a my pomagamy im, chociaż 

one nigdy tego nie przyznają. Koty pokazują nam jak być niezależnym, spokojnym i chłodnym. Mają 

chłodną miłość. Obydwa są wyjątkowymi zwierzętami i mogą nas wiele nauczyć. Mogą odgrywać dużą 

rolę w naszej transformacji, a my odgrywamy dużą w ich. Każdy powinien mieć zwierzęta domowe. 

Raj na ziemi: Możemy lub możemy nie być w stanie stworzyć raju na ziemi dla ludzi w tym czasie, ale 

z pewnością  możemy to zrobić dla naszych zwierząt domowych. Powinniśmy to zrobić, tylko 

ponieważ możemy oraz, że to sprawia, że czujesz się dobrze będąc w stanie stworzyć raj teraz dla 

pewnych  żyjących stworzeń. One żyją w teraźniejszości i odzwierciedlają miłość, którą my im dajemy 

z powrotem do nas, więc ulepsza to o wiele nasze życie, tak jak i ich życie. Istnieje również możliwość, 

że moglibyśmy wymienić się miejscami z nimi i być czyimś zwierzęciem domowym w naszym kolejnym 

życiu, tak jak drapieżnicy oraz ich ofiary wymieniają się miejscami od życia do życia w miarę jak 

ewoluują po drabinie ewolucyjnej. 
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Ludzie mogliby robić tę samą rzecz ze swoimi zwierzętami domowymi. Pracujemy nad stworzeniem 

raju na ziemi dla ludzi, ale zróbmy to również dla psów i kotów, innych zwierząt domowych oraz 

zwierząt w gospodarstwie. To jest to co robi istota duchowa. 

Zwierzęta są bliżej i dalej od raju: Zwierzęta mają mniej umysłu blokującego wkład od ich zmysłów, 

dlatego też doświadczają one o wiele więcej życia niż ludzkość. Żyją w teraźniejszości i są bardziej 

spełnione i bliżej żyjącej prawdy niż jesteśmy my. Mają mniej drogi do przejścia, ale nie mogą nigdy 

przejść przez ten ostatni kawałek, instynktowny umysł. 

Grzech pierwotny: Biblia nazywa go grzechem pierworodny. Rodzisz się z tą części umysłu. Bestia w 

środku przybywa na ten świat z twoim ciałem jako umysł instynktowny. Dlatego też, Biblia mówi, że 

wszyscy jesteśmy grzesznikami, że nikt nie trafia do celu. 

Biblia mówi, „Każdy zawodzi chwałę Boga.” 

Innymi słowy, zawodzimy chwałę prawdy i życia. 

Nie karm bestii: Nie karm bestii chciwością i drogimi rzeczami, narkotykami, niezdrowym 

pożywieniem, seksem, itd. Aby ewoluować z twojej zwierzęcej natury, nie możesz tylko poddawać się 

temu co bestia chce robić. Musisz robić to, czego bestia nie chce robić i szukać prawdy zamiast szukać 

przyjemności. 

Całkowicie: Nie ludzkie zwierzęta są o wiele bliżej Boga/życia, ale nawet jeśli otrzymujesz 

dziewięćdziesiąt dziewięć procent życia przychodzącego do ciebie, nie jest to w żadnym stopniu 

bliskie tego kiedy otrzymujesz sto procent. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent z Bogiem to wciąż nie 

bycie z Bogiem. Planeta może mieć dziewięćdziesiąt dziewięć procent masy gwiaździstej i nie być 

gwiazdą. To te sto procent powoduje zapłon i zmienia ją w gwiazdę, która świeci światłem. Tak samo  

jest z ludźmi. Musisz przejść przez całą drogę, aby stać się istotą duchową. Bycie blisko nie wystarczy, 

jak mówi powiedzenie. 

Umysł kontra umysł: Potrzebujesz umysłu człowieka aby pokonać zwierzęcy umysł. Z tego powodu 

ewoluowaliśmy od niższych zwierząt w ludzi. Nie mogliśmy trafić do raju z miejsca, w którym one się 

znajdują. Musisz znać intelektualną, umysłową prawdę, prawdę myśli czy słów zanim będziesz mógł  

oddzielić się od umysłu całkowicie. Dlatego też, musisz być tu gdzie jesteś teraz. Musisz mieć wiedzę o 

tym, że masz umysł i znać jego naturę; musisz wiedzieć, że naprawdę jesteś istotą duchową i znać 

naturę duchowych rzeczy. Musisz wiedzieć, że umrzesz i narodzisz się ponownie. Musisz mieć wiedzę 

o przeciwieństwach i p sile równoważącej. 

Musisz znać „prawdę” o tym świecie aby dotrzeć do następnego. Ponieważ zwierzęta inne niż 

człowiek nie mogą wiedzieć, nie mają one szansy aby uwolnić się od umysłu i trafić do raju. Muszą 

ewoluować biologicznie w ludzi zanim otrzymają szansę, którą mamy my. Ludzkość, z drugiej strony, 

może ewoluować bez zmiany ciał. Możemy urodzić samych siebie, jak mówi Biblia. 

Jezus powiedział, „Jeżeli Szatan podzieli się przeciwko sobie, jak wtedy przetrwa jego królestwo? A 

jeśli Szatan powstanie przeciwko sobie, nie będzie mógł przetrwać, ale polegnie.” 
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Innymi słowy, kiedy Szatan (twój umysł) powstanie przeciwko sobie, przejmie nad sobą kontrolę. 

Zmieni się z Szatana w Anioła Stróża, a ty jesteś ocalony od zwierzęcego świata. Przechodzisz ponad 

świat zwierzęcy i ewoluujesz w istotę duchową. 

Biblia mówi, że Chrystus zabije Antychrysta prawdą. 

Kiedy ludzie nauczą się prawdy i życia, będą mieli umysł Chrystusa i użyją prawdy przeciwko siłom 

kłamstwa aby wyrzucić kłamstwo z ziemi. 

Zwierzęcy świat: Ludzie, którzy starają się oczyścić z umysłu zazwyczaj uczą się jak wyłączać świadomy 

poziom umysłu w krótkim okresie czasu na krótki okres czasu i nie przechodzą dalej. To dlatego, że 

myślą, że im się udało i są wolni. Życie jest o wiele bardziej satysfakcjonujące bez świadomego umysłu 

blokującego życie. 

Kiedy świadomy umysł zamyka się, jesteś na poziomie świadomości wszystkich niższych zwierząt. 

Stajesz się tak świadomy jak psy i koty oraz wszystkie inne niższe zwierzęta. Jest to tak 

satysfakcjonujące, że ludzie zatrzymują się tam. Jest to ostatnia i najsilniejsza iluzja. To nie oznacza, że 

będziesz widzieć tak dobrze jak orzeł ani słyszeć tak dobrze jak pies. Wszystkie zwierzęta mają pewne 

wyspecjalizowane zmysły, które są silniejsze niż u innych zwierząt i to pomaga im przetrwać i 

ewoluować. Naszym wyspecjalizowanym zmysłem, który był wyższy niż u wszystkich innych zwierząt 

był i jest nasz umysł. Dawał on nam dużą przewagę na nad innymi zwierzętami i umieścił nas tutaj 

gdzie jesteśmy, na szczycie łańcucha pokarmowego, ale nie jest to wystarczające. Ci najbliżej, są 

najbardziej oddaleni. 

W tym wszystkim chodzi o to, aby być bardziej świadomym naszego środowiska. Nasze umysły 

sprawiły, że staliśmy się świadomi na całkowicie nowym poziomie percepcji. Nie tylko dały nam moc 

do podbicia zwierzęcego świata, ale dają nam moc do tego abyśmy sami ewoluowali oraz do 

manipulowania naszym środowiskiem, tego co żadne inne zwierzę nie może zrobić. Jednak i tak wciąż 

jesteśmy tylko bystrymi zwierzętami. 

To co ludzkość robiła i mogłaby robić w przyszłości jest bez precedensu w zwierzęcym świecie, a 

ludzie biorą to za pewnik. To najwspanialsza i najcudowniejsza rzecz jaka w ogóle jest możliwa. 

Musisz tylko znać prawdę i użyć umysłu do jego pełnego potencjału; aby pokonać zwierzęcy świat. 

Kiedy nauczymy się ostatecznej prawdy, świadoma i podświadoma część naszych umysłów zaczynają 

się zamykać same i ustawiać w tle. Daje to tak dobre uczucie i jest tak satysfakcjonujące, że ludzie nie 

są świadomi, że jest coś jeszcze pomiędzy nimi a życiem/ Bogiem. Jest; jest to instynktowna część 

naszych umysłów, najgłębsza część naszych umysłów. Nie zamyka się ona sama wraz z innymi 

częściami. 

Instynktowny umysł jest bardzo mocny i trudniejszy do zobaczenia niż świadomy umysł. Widzisz swój  

świadomy umysł poprzez próbę skontaktowania się z swoimi zmysłami. Kiedy są one wszystkie jasne i 

otrzymują całe życie przychodzące do ciebie, możesz wiedzieć, że świadomy umysł nie jest w twoim 

życiu. Nie możesz tego zrobić z instynktowną częścią twojego umysłu. Instynktowna część  twojego 

umysłu nie blokuje twoich innych zmysłów bardzo, nie wystarczająco aby poznać ją w ten sposób. 

Używanie tej metody aby ją zobaczyć nie działa. To czyni ją najniebezpieczniejszą częścią twojego 

umysłu. Jest ona trudna i przerażająca aby ją pokonać. Instynktowna część twojego umysłu objawia 
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się jako strach, miłość cielesna, popęd płciowy, chciwość, nienawiść, tak samo jak rasizm i wszystkie 

inne zwierzęce agresywne i gwałtowne zachowania. 

Hitler i Manson są przykładem ludzi, którzy otrzymali swoją charyzmę i prezencję poprze życie bez 

świadomego umysłu przez dużą część czasu. To dało im moc, ale bez świadomego umysłu 

utrzymującego instynktowny umysł w ryzach, osoba jest tylko bardzo charyzmatycznym super 

drapieżnikiem. Hitler był bardziej zorganizowany, Manson bardziej spontaniczny, ale obaj znajdowali 

się na tym samym poziomie. Pokonali strach, ale nie agresję. Byli charyzmatyczni, nieustraszeni i 

agresywni i wszyscy wiemy jaki jest rezultat takiego stanu umysłu. 

Manson i Hitler nie wiedzieli, że żyli bez świadomego umysłu; nie wyłączyli go celowo. Nie byli 

świadomi, że nie mieli świadomości. Oni dosłownie potracili swoje umysły; nie przejęli nad nimi 

kontroli jak robi to istota duchowa. Tylko ci co znają ostateczną prawdę, mogą wyłączyć swój umysł. 

Przejść większość drogi i następnie zatrzymać się zanim przejdziesz przez umysł instynktowny może 

być katastrofą. Będziesz tylko uwalniać bestię w całej jej mocy. 

Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, mogą możliwe dowiedzieć się jak daleko mogą dojść. 

T. S. Eliot. 

Musisz pokonać spełnienie i strach przed pójściem dalej, jeśli się zatrzymasz, będziesz tylko 

niebezpiecznym zwierzęciem. Dlatego też, ważne jest aby otwierać się do momentu aż połączysz się z 

Bogiem/życiem. Będziesz wiedzieć, kiedy to nastąpi. 

Nie chcesz spędzić zbyt dużej ilości czasu czerpiąc radość z bestii w jej czystej postaci, ponieważ jest to 

o wiele zbyt niebezpieczne. Jeśli działasz agresywnie i nie jest to w bezpośredniej samoobronie, nie 

pokonałeś bestii. 

Jezus powiedział, „Poszukiwacz nie powinien przestawać aż znajdzie. Kiedy znajdzie, będzie  

poruszony. Po tym jak będzie poruszony, będzie zadziwiony. Potem będzie górował nad wszystkim.” 

Ostatnie stoisko umysłu: W miarę jak zaczynasz przechodzić ponad instynktowny umysł, może się 

wydawać jakbyś umierał. Ten strach zazwyczaj powstrzymuje cię od pójścia dalej aż zdasz sobie 

sprawę z tego, że to nie jest śmierć; to narodziny. Umierasz dla swojego ja umysłowego i rodzisz się 

jako ja duchowe. Nawet jeśli myślisz, że jesteś czysty, nie przerywaj otwierania się; to zawsze staje się 

coraz lepsze. Zaprzestanie poszukiwań i otwierania się oznacza duchową śmierć. Tak jak mówi Biblia, 

przechodzisz od chwały do chwały, która nie ma końca. Kluczem jest nigdy nie przestawać szukać 

więcej i chcieć więcej prawdy i życia. To nigdy się nie kończy, ponieważ życie jest nieskończone. 

Początek i koniec: Instynktowny umysł jest ostatnią rzeczą, która trzyma cię w zwierzęcym świecie. 

Zwierzęce życie zaczęło się od instynktownego umysłu i zakończy się instynktownym umysłem. Kiedy 

przejdziesz ponad nim, twój duch jest wolny. 

Powodem dla którego jest tak trudny do zobaczenia i pokonania, jest to, że nasz duch spędził z 

umysłem instynktownym pond siedemset milionów lat. Z naszym świadomym i podświadomym 

umysłem byliśmy tylko przez około dziesięć tysięcy lat. Jest trudny do pokonania, ale wielu z nas może 

go pokonać i wielu z nas to zrobi. Inni zatrzymają się na instynktownym umyśle i wywołają wiele 

problemów swoją charyzmatyczną prezencją. 
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On nigdy nie odchodzi w tym życiu; raczej ukazuje się wtedy, kiedy go widzisz. Zawsze czyha; to jest 

lew, na obecność którego, Jezus mówił, że musisz być czujny . 

Wszystko, łącznie z pogonią za oświeceniem jest to kij o dwóch końcach. Ceną jaką wielu ludzi zapłaci 

za stanie się oświeconymi jest to, że wielu przejdzie tylko część drogi i stanie się bardziej 

niebezpiecznymi zwierzętami. Wielu ludzi, którzy przejdą tylko część drogi, stanie się 

charyzmatycznymi politykami, ale my będziemy ich widzieć takimi jacy są. Inni ludzie, którzy żyją w 

umyśle zawsze będą problemem z którym będziemy musieli żyć na tym świecie. Biblia ostrzega nas 

przed wilkiem w owczej skórze. 

Będziemy wiedzieć kim oni są z powodu ich zachowania. Tak jak Jezus powiedział, będziemy 

poznawać ludzi na podstawie ich działań. Jeśli ktoś żyje w umyśle, będzie to widoczne. Tak jak John 

Lennon powiedział, „Jedyną rzeczą, której nie możesz ukryć, jest to kiedy jesteś kaleki w środku.” 

Do momentu aż wszyscy ludzie żyjący w umyśle odejdą, będziemy musieli mieć z nimi do czynienia. 

Już tylko bycie obok innych umysłów, w szczególności tych silnych, prawie uniemożliwia pozostanie 

wolnym od umysłu i otwarcia się na teraźniejszość przez długi czas. 

Wielkim duchom zawsze przeciwstawiają się średnie umysły. 

Albert Einstein 

Dobra wiadomość jest taka, że kiedy poznasz prawdziwe życie, zrobisz połączenie z Bogiem/życiem, 

znasz Boga/życie na zawsze, ponieważ zbiorowy nieświadomy nigdy nie pozwoli ci zapomnieć drogi. 

Będziesz w stanie żyć w prawdzie i życiu przez część czasu przez resztę swojego życia, a kiedy umrzesz, 

narodzisz się w miejscu, gdzie będziesz mógł żyć w prawdzie i życiu przez cały czas, ponieważ każdy 

jest w teraźniejszości. 

Moja doktryna jest taka: Żyj tak jakbyś miał żyć ponownie-jest to obowiązek-w każdym przypadku, 

będziemy żyć ponownie! Friedrich Nietzsche 

Jak dziecko, nie dziecinny: W przyszłości, ludzie będą bardzo się bawić. Będziemy jak dzieci, ale nie 

dziecinni ani nieodpowiedzialni. Będziesz pełen życia, nawet bardziej niż dziecko. 

Liderzy: Jeżeli prawda zostanie ujrzana przez większość ludzkości w bliskiej przyszłości, ludzka rasa 

wyewoluuje ponad liderów i zwolenników oraz jakiekolwiek inne realne podziały między ludźmi. Będą 

osoby, które są bardziej popularne niż inne, ale to wszystko. Będzie to przechodziło od życia do życia, 

tak jak wszystko inne. 

Ten kto nie potrafi być posłusznym sobie, będzie rządzony. Taka jest natura żyjących stworzeń. 

Friedrich Nietzsche 

Będzie rząd, ale nie więcej niż jeden. Większość rządu będą stanowić pól etatowi woluntariusze. 

Zamiast liderów, będziemy mieli nauczycieli ostatecznej prawdy. 

Nikt dłużej nie staje się biedny ani bogaty: obydwie sytuacje wymagają zbyt dużo wysiłku. Kto 

wciąż chce królować? Kto być posłusznym? Obydwie sytuacje wymagają zbyt dużo wysiłku. Kto się 

nie zgadza, udaje się świadomie do azylu. 

Friedrich Nietzsche 
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Ludzie którzy znają ostateczną prawdę, rządzą sami sobą; idą tam gdzie prowadzi miłość. 

Ostatnimi słowami Buddy były, „Bądź światłem sobie samemu.” 

Prawdziwi mężczyźni: Ludzie zawsze mówią „walcz jak mężczyzna”. Prawda jest taka, że tylko 

zwierzęta walczą. Prawdziwi mężczyźni i kobiety nie walczą, z wyjątkiem samoobrony. 

Nieustraszoność istoty duchowej zniechęca większość potencjalnych atakujących, ale i tak możesz  

zostać zaatakowany. Niestety, samoobrona może być konieczna zanim pójdziemy do raju albo 

stworzymy raj na ziemi. Tylko pamiętaj, w ciągu ewolucji, musieliśmy przejść przez miliony walk na 

śmierć. Jeśli musimy przejść przez kilka więcej, to nie jest duży problem. Kiedy masz wybór, zawsze 

możesz zadzwonić po policję i pozwolić aby walczyli za ciebie. Są na to przygotowani, a ich pracą jest 

aby to robić. Walczysz tylko wtedy, kiedy nie ma innej drogi. 

Przeszliśmy długą drogę, i większość ludzi w cywilizowanym świecie nie będzie musiała więcej bronić 

się fizycznie, ale jeśli będziesz mieć pecha i zostaniesz zaatakowany, wiesz co zrobiłaby istota  

duchowa i dlaczego. 

Ból i strach były najlepszymi sprzymierzeńcami diabła/umysłu. W dodatku do wywoływania całej 

nienawiści, kłamstwa i niezadowolenia, umysł stara się zamknąć twój zmysł czucia tak bardzo jak tylko 

może aby uniknąć bólu fizycznego. To nie działa; ból wciąż będzie bolał tak samo bardzo. Problem 

polega na tym, że twój zmysł czucia pozostaje zamknięty nawet po tym, kiedy ból minął. Ludzie 

starają się ukrywać przed bólem i kończą ukrywając się przed prawdziwym życiem. 

Kiedy umysł stara się zamknąć ból, nie udaje mu się tego osiągnąć, ale udaje mu się zamknąć twoją 

percepcję prawdziwego życia. To najgorszy interes jaki możesz zrobić. Zanim dostaniesz się do raju, 

musisz przyjąć całe życie całkowicie, łącznie z fizycznym bólem. Jest to Bóg, jak wszystko inne co jest 

realne. Cokolwiek zdarza się w teraźniejszości jest to Bóg. Próbowanie ignorować Boga/życia to 

najgorsza rzecz jaką możesz zrobić. To jedyny grzech jaki istnieje. Kochać  Boga oznacza być otwartym 

na wszystko w teraźniejszości przez cały czas. 

Musisz przyjmować gorzkie ze słodkim aby żyć prawdziwe życie. 

Musisz jedynie pamiętać, że ból minie i będzie zrekompensowany taką samą ilością przyjemności. Bóg 

jest w bólu, ponieważ Bóg jest całym życiem. Możesz być w bólu i wciąż być spełnionym, pełnym 

życia, pełnym Boga. Nikt nie lubi bólu; każdy wciąż będzie próbować unikać bólu, kiedy będzie mógł, 

ale kiedy nie będziesz mógł, musisz po prostu wziąć się w garść i wytrzymać aż on minie. Dlaczego 

mamy mentalnie go unikać, jeśli i tak to nie działa? Musisz przyjmować to co do ciebie przychodzi i 

przyjmować wszystko, bez względu na to co to jest. Nie możesz próbować zamykać bólu bez 

zamykania życia. 

Ból i strach są narzędziami diabła. 

Możesz przyjmować leki przeciwbólowe aby zatrzymać lub zmniejszyć ból kiedykolwiek będziesz 

mógł, ale nigdy nie zmykaj swojego umysłu na teraźniejszość. Jeśli będziesz starać się unikać 

teraźniejszości, będziesz starać się unikać Boga. W kwestii Boga jest to wszystko lub nic. 

Oddzielenie istot duchowych od zwierząt: Łatwo jest być całkowicie otwartym, kiedy życie jest 

dobre; prawie każdy może to zrobić. To wtedy kiedy czasy są złe jest najtrudniej. To wyróżnia istoty 
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duchowe spośród zwierząt. Jest to chrzest ognia. Trudna czy nie, musisz być otwartym na  

teraźniejszość przez cały czas. Musisz chcieć tego całym swoim sercem bez względu na to co to jest, i 

wpuścić to, przyjąć to jako twoją prawdziwą miłość. Jeśli nie kochasz każdej części życia, nie kochasz 

Boga. 

Zapisany: Kiedy poznasz ostateczną prawdę, będziesz w stanie oddzielić się całkowicie od strachu, 

łącznie ze wszystkimi negatywnymi uczuciami stworzonymi przez umysł, ale nie fizycznego bólu, 

ponieważ jest on wpisany w nasze ciała. Niektórzy ludzie potrafią mentalnie zredukować ból przez 

krótkie okresy czasu, ale większość ludzi nie potrafi. Leki przeciwbólowe pomogą, ale nie zawsze i nie 

zawsze będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli nie ma sposobu aby go uniknąć, po co próbować? 

Fizyczny ból będzie bolał tak długo jak długo jesteś w swoim obecnym ciele. Wiedza o równowadze 

pomoże ci przez niego przejść, ale nie zatrzyma go. Ból zapisany jest w naszych obecnych ciałach. Nie 

będzie go w raju, ale nie jesteśmy tam jeszcze. Większość bólu, smutku i dyskomfortu w naszym życiu 

jest mentalna, stworzona przez nasze umysły. Nasze umysły je tworzą, więc mogą przestać je tworzyć, 

kiedy zdamy sobie sprawę z prawdy, ale nie możemy tego zrobić w przypadku fizycznego bólu w 

naszych życiach. Ból wywołany przez zranienia czy choroby jest prawdziwy. Jest prawdziwy i nie może 

być unikany, ale stanowi on mały procent życia większości ludzi i jest równoważony przez  

przyjemność. 

Ból to skoncentrowana przyjemność: Trochę bólu kupuje dużo przyjemności. Nigdy nie możesz 

poczuć się dobrze w takim stopniu jak możesz poczuć się źle. Najgorszy ból odczuwa się o wiele gorzej 

niż największą przyjemność odczuwa się dobrze. Ból, szczególnie z ran, jest o wiele bardziej 

skoncentrowany i intensywny. Równowaga ból/przyjemność nigdy nie jest równa w intensywności  ani 

długości trwania. Kilka minut ekstremalnego bólu może równać się miesiącom czucia się dobrze czy 

godzinom przyjemności. 

Czynnik strachu: Po tym jak poznasz prawdę i zaczniesz otwierać się na życie, będziesz się bardziej bać 

niebezpiecznych sytuacji. Jest to naturalne i do przewidzenia; mówi ci to, że jesteś na właściwej 

drodze i stajesz się bardziej świadomy. 

Strach może służyć pozytywnemu lub negatywnemu celowi, w zależności jak na niego patrzysz. Może  

mieć silny efekt negatywny, jeśli pozwolisz aby cię zamknął i sprawił, że staniesz się mniej świadomy 

teraźniejszości. Nigdy nie próbuj mentalnie ukrywać się od czegokolwiek. Używaj strachu jako znaku 

do trafienia do teraźniejszości. 

Strach jest dużym pozytywem, jeśli pozwolisz strachowi uczynić cię bardziej świadomym życia, 

pozwolić aby wprowadził cię bardziej w teraźniejszość. Strach może uczynić cię bardziej świadomym, 

bardziej w teraźniejszości, bardziej zmotywować do szukania i rozprzestrzeniania prawdy. 

Strach jest największym narzędziem umysłu do kontrolowania ciebie, ale jeśli przejmiesz nad nim 

kontrolę, odwróci się. Może być wtedy użyty jako najwspanialsze narzędzie do uwolnienia cię od 

umysłu. To co obecnie jest twoim największym wrogiem, może stać się twoim najlepszym 

przyjacielem. 

Uczyń strach twoim przyjacielem. 
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Spójrz na kojota; żyje on w ciągłym strachu i jest świadomy wszystkiego co dzieje się wokół niego. 

Wejdź w strach, kiedy on się dzieje i użyj go do otwarcia się na Boga /życie. Nigdy nie pozwól aby 

bardziej cię zamknął. 

Tak jak Marlon Brando mówi na końcu filmu Apokalipsa, „Musisz uczynić horror swoim  

przyjacielem, inaczej będzie on twoim wrogiem, którego naprawdę będziesz musiał się bać.” 

Marlonowi nie płacono za jego wspaniałe granie; płacono mu za jego wspaniałą prezencję. 

Strach nigdy naprawdę nie odchodzi, ponieważ jest on odruchową odpowiedzią na niebezpieczne 

sytuacje, na wpół wpisany w nasze ciała. Najlepsze co możemy zrobić to oddzielić się od niego, 

widzieć go jako rzecz stworzoną przez umysł i nie pozwolić aby cię kontrolował. 

Wojna: Wojny odejdą w niepamięć. Ludziom ciężko będzie uwierzyć, że w ogóle kiedykolwiek się 

zdarzyły. Ostatnie dziesięć tysięcy lat będzie widziane jako długi ciemny wiek, patetyczny i brzydki 

czas, którego nawet nie będziemy chcieli pamiętać. 

Dlaczego ludzie, którzy chcą tych samych rzeczy mają konflikty? To głupie kiedy widziane jest z 

perspektywy prawdy i życia. Kiedy ludzie się obudzą, wszystkie konflikty zatrzymają się z wielu 

powodów, ale przetrwanie będzie głównym. 

W przeszłości, musieliśmy walczyć o ograniczone zasoby aby przetrwać, więc było to konieczne. Teraz, 

coś przeciwnego jest prawdą i musimy zobaczyć ten fakt w odpowiednim czasie. Nie mamy dłużej 

żadnego powodu aby zwalczać siebie nawzajem i mamy każdy powód aby tego nie robić, przetrwanie 

jest głównym. Prawda i komunikacja będą kluczem. 

Era ludzkości: Będzie ona zdegradowana do muzeum. Era ludzkości będzie znajdować się tuż obok 

wystawy z jaskiniowcami. 

Uwielbiamy oglądać jak nasi celebryci upadają i zachowują się w agresywny, zwierzęcy sposób. 

Interesowanie się tymi rzeczami jest właściwie dobre, ponieważ widzimy jak bogaci i znani nie mają 

wcale tak dobrze, i widzimy również jak blisko jesteśmy dżungli. 

Zanim będziemy mogli zrobić właściwą rzecz, musimy wiedzieć jaka jest właściwa rzecz. 

 

                                                          

                                                           Część 6-Raj na Ziemi-Rozdział 6.4 

                                             Drugie przybycie 

Drugie przybycie: będzie drugie przybycie, tak jak napisane jest w Biblii. Chrystus powraca, kiedy 

wpuszczasz prawdę i życie. Jezus powiedział, „Jestem w duchu i prawdzie.” 

Jezus powiedział, „Świat nie zobaczy mnie więcej, ale wy mnie zobaczycie, ponieważ ja żyję, wy 

również będziecie żyć, wy jesteście we mnie, a ja jestem w was”. 
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Duchowi ludzie nie będą postępować jak Jezus dwa tysiące lat temu. Będziemy indywidualnymi 

osobami i robić swoją rzecz. Jezus nie chodził w kółko powtarzając słowa proroków, którzy byli przed 

nim, i duchowi ludzie nie będą powtarzać jego słów. Teraz tak zwani Chrześcijanie chodzą w kółko i 

powtarzają to co Jezus powiedział, nie wiedząc nawet co to oznacza. Czyni to z nich wrogów prawdy i 

życia. 

Jezus wyjawił nowe wyjaśnienia ostatecznej prawdy; uaktualnił prawdę. Duchowi ludzie teraz również 

będą uaktualniać prawdę, robić to co Jezus robił, i dlatego też będą prawdziwymi  naśladowcami 

Jezusa i pierwszymi prawdziwymi Chrześcijanami. 

Jedyną rzeczą jaką będziemy mieć wspólną z Chrystusem sprzed dwóch tysięcy lat jest to, że również 

będziemy znać prawdę i żyć życie istoty duchowej. 

Nie musimy mówić innym prawdy osobiście, tak jak robił to Jezus. Mówimy ją w Internecie. Niektórzy 

ludzie będą robić to osobiście, na przykład w zorganizowanych religiach, ale większość ludzi będzie po 

prostu żyć życie i rozprzestrzeniać prawdę i życie w Internecie, podczas kiedy inni ludzie nie będą 

nawet wiedzieli, że to robią. 

Nie mówię, że Jezus nie był boski; był. Mówię, że wszyscy możemy być. 

Prorocy: Większość ludzi sądzi, że wszyscy prorocy żyli setki lat temu, ale prawda jest taka, że wielu 

proroków żyło niedawno. Wielu proroków pojawiło się w show biznesie i w dziedzinie sztuki. 

Pozwólcie, abym powiedział wam o czwórce najsilniejszych. 

 

 

 

 

                                                            Część 6-Raj na Ziemi-Rozdział 6.5 

                                       The Beatles jako Prorocy 

„Życie jest łatwe z zamkniętymi oczami, źle rozumiejąc wszystko co widzisz.” 

„Strawberry Fields Forever”. 

Sami The Beatles byli jak inni mężczyźni, ale muzyka i słowa, które przez nich przechodziły, miały w 

sobie magię i wiadomości spoza umysłu. Mówią, że nie wiedzieli co oznaczały ich piosenki bardziej niż 

ktokolwiek inny. 

Pamiętam pierwszy raz kiedy usłyszałem piosenkę The Beatles. Był luty 1964 roku, tylko kilka miesięcy 

po tym jak prezydent Kennedy został postrzelony i zabity. Każdy miał dziwnego cykora. Wracałem do 

domu ze szkoły (szósta klasa) z kolegą i poszliśmy do domu sąsiada. Był starszy i bardzo super. 

Zbudował samochody do wyścigów w swoim garażu, a jego radio zawsze trąbiło. Rozchodziła się z 

niego piosenka, która wbiła mnie w ziemię. 
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W zimny i ponury zimowy dzień kiedy wiatr wiał w moje włosy, usłyszałem: „Jeśli jest coś co byś 

chciał, jeśli jest coś co mogę zrobić, tylko do mnie zadzwoń, a ja to wyślę z miłością, ode mnie do 

ciebie.” Staliśmy tam w rogu i słuchaliśmy całej piosenki w ciszy. 

Byłem w szoku. Mój kolega powiedział, że „piosenka nazywa się Ode mnie do Ciebie. Oni nazywają się 

The Beatles i wszyscy mają fryzury jak Moe z Three Stooges.” 

Przeszła dokładnie przeze mnie; Wydawała się znajoma i nieznana jednoczenie, był to jeden z tych 

rzadkich momentów, których nigdy nie zapomnisz i które zmieniają twoje życie. 

Zabójstwo Kennediego było jednym z nich. Straciłem swoją niewinność, a the Beatles mi ją zwrócili. 

Przeszedłem z braku nadziei do wszystko jest możliwe i nie byłem sam. Wydawało się jakby 

przydarzyło się to każdemu dzieciakowi na świecie. 

Nie brakowało dobrej muzyki w tamtym czasie. Nie podobała mi się naprawdę czy podobała ta 

piosenka; była po prostu inna, jak coś z innej planety. Nigdy wcześniej nie słyszałem czegoś takiego, 

nikt nie słyszał. Było to całkiem dziwne, ponieważ mówili oni głupawe rzeczy jak małe dzieci i nosili 

fryzury jak małe dzieci. 

Ich piosenki mówiły rzeczy takie jak, „ona cię kocha, tak tak tak, chcę potrzymać twoją rękę” i rzeczy 

tego typu, co było dziwne, ale miało to niesamowitą żywotność i radość. Przykuło moją uwagę. Słowa 

były proste i bezpośrednie, i wydawało się jakby mówili je bezpośrednio do ciebie, nie tylko do jakiejś 

nieznanej dziewczyny jak inne piosenki. 

Przed The Beatles, wszyscy chcieliśmy wyglądać jak James Dean i być super. Po tym jak pojawili się 

The Beatles, w czasie albumu Rubber Soul czy Revoler, przestaliśmy nosić buty i zaczęliśmy zapuszczać 

włosy. Był to czas pójścia własną drogą i wejścia w życie. Był to początek długiej zabawy dla mnie i dla 

wielu innych dzieciaków. 

Filmy Animal House czy American Graffiti pokazują jak wyglądały samochody, muzyka i ludzie w 1963 

roku, chwilę przed pojawieniem się The Beatles. Byliśmy szczęśliwi z powodu muzyki  i nie szukaliśmy 

nic nowego. Wciąż słucham tamtej muzyki i zajmuję się starymi samochodami. Muzyka przed The 

Beatles była najwspanialszym rock and rolle’m jaki kiedykolwiek powstał. 

To nie miało znaczenia; The Beatles zmienili wszystko od razu. Ich siła była porażająca. Nic podobnego 

nie zdarzyło się wcześniej ani nie wydarzyło się ponownie. 

To jest to co sprawiło, że to co zrobili było tak niezwykłe i magiczne. 

Siła natury: Nie mówię, że ich muzyka była lepsza. Bardziej podobała mi się muzyka, która była przed 

nimi. Był to raczej całokształt. The Beatles byli siłą natury, a my wszyscy, dzieciaki byliśmy przez nią 

zmieceni. 

Film: Potem pojawił się film „A Hard Day’s Night” (czarno biały). Ludzie w ten sposób się po prostu nie 

zachowywali. Był to bardzo konserwatywny czas. Ujrzenie grupy dorosłych mężczyzn skaczących i 

głupio się zachowujących przez cały film było szokiem, delikatnie mówiąc. Był to najbardziej 

niedorzeczny film jaki kiedykolwiek powstał. Był jak komedia, ale nie był komedią; był i wciąż jest nie 

do opisania. To był pierwszy raz kiedy widzieliśmy ich robiących coś innego niż grających piosenkę. 
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Nikt inny nie mógł zachowywać się w ten sposób, żeby uszło mu to na sucho, ale ich muzyka była tak 

dobra, że nie miało znaczenia co robili. 

Widziałem go w lecie 1964 roku, w wieku 11 lat w Teatrze Crest z wieloma dziewczynami. Kilka z nich 

krzyczało w teatrze jakby był to koncert na żywo. 

Pamiętam, że czułem się nieswojo, ponieważ nie podobało mi się, że mężczyźni zachowują się tak 

głupio w tym czasie, ale kiedy już miałem wychodzić, zagrali piosenkę. 

Otwiera się on piosenką „A Hard Day’s Night”, następnie „I Wanna Be Your Man” i następnie „Don’t 

Bother me.” Potem wbijają cię w fotel permanentnie piosenką „All My Loving.” 

W tej piosence, mówią do nas. Mówią w niej, że „podczas kiedy będą daleko, będą pisać do domu 

codziennie, i wysyłać do nas całą swoją miłość” i robią to. Jest to prorocze, ponieważ nie ma ich już 

albo są daleko, ale wciąż wysyłają swoją miłość, tak jak mówili, że będą, w swoje muzyce  i filmach. 

Mówi ona również, że zawsze będą prawdziwi i zawsze byli, a teraz dowiadujemy się jak bardzo 

prawdziwi. 

Wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego o czym był ten film. Ukazywał kontrast między młodszym 

pokoleniem a starszym. Zrobili co mogli aby wyglądać jak głupki, ale starsze pokolenie wciąż 

wyglądało jak głupki oraz całkowicie fałszywie i żenująco. To był początek czasu, kiedy wszystko 

wychodziło na powierzchnię. 

Jeśli spojrzysz na ludzi na widowni na ich wczesnych koncertach, zauważysz, że między krzyczącymi 

dziewczynami było kilku kolesi i wielu z nich miało na sobie garnitur i nosiło fryzurę na jeża. To jest  

konserwatywne. Kolesie po prostu tam siedzieli lub stali z głupimi minami. Nie wiedzieli co się działo. 

Nie mogli zrozumieć dlaczego ich dziewczyny traciły panowanie nad sobą. Krzyczały i płakały, moczyły 

się w spodnie i mdlały. 

Dziewczyny mogą odbierać miłość prosto z powietrza, i pozwalać aby każdy widział, kiedy to robią. 

The Beatles po prostu wypuścili dużo miłości w powietrze i dziewczyny po prostu ją otrzymały i 

odzwierciedliły z powrotem do nich w bardzo głośny sposób. Nie byli to tylko The Beatles; dziewczyny 

krzyczały przy każdym popularnym idolu nastolatek, ale jak we wszystkim innym, The Beatles wznieśli 

się ponad wyżyny. Na ich wczesnych koncertach krzyczące dziewczyny brzmiały jak lądujący samolot 

odrzutowy. 

To nie to co zrobili dziewczynom sprawiło, że było to inne, ale to co zrobili całemu społeczeństwu. 

Wypuścili coś co było czymś o wiele więcej niż muzyką. Czasy w których żyli zmieniały się, jak 

powiedział Dylan. Czasy były bardzo konserwatywne, a wszystko co robili The Beatles było ogromnym 

szokiem dla systemu. 

Film był jednym z wielu rzeczy, które zrobili jako pierwsi. Po tym jak go zrobili, inne zespoły nagrały 

kolejne filmy video, w których głupio się zachowywali, ale to już nie był to samo. The Beatles byli 

prawdziwi. Był nawet serial o nazwie „The Monkees”. The Beatles uczynili bycie głupim akceptowane i 

to sprawiło, że poczuliśmy się bardziej wolni. 

To był wspaniały czas na bycie nastolatkiem. Wydawało się jakby wypuszczali nową piosenkę co kilka 

tygodni, która była całkowicie inna i lepsza od poprzednich. Było to w czasie, kiedy sprzedawano 
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single z jedną piosenką na jednej stronie; nazywano je czterdziestkami piątkami. Z tego powodu, na 

początku, kupowałem ich piosenki dwie na raz. 

Ludzie którzy tam nie byli nie mogą zrozumieć czym dla dzieciaka było usłyszeć piosenkę The 

Beatles po raz pierwszy. Uwalniało to prawdziwą magię w powietrzu. 

W tym czasie byłem w wieku, w którym zacząłem interesować się dziewczynami (zacząłem wcześnie) i 

łączyłem różne dziewczyny z innymi piosenkami. Dzisiaj, kiedy słyszę starą piosenkę, zwłaszcza 

piosenkę The Beatles, myślę o dziewczynie, którą interesowałem się, gdzie byliśmy i co robiliśmy, 

kiedy po raz pierwszy ją usłyszeliśmy. Dziewczyna i piosenka razem wywoływały wrażenia, które 

utkwiły mi w pamięci. Były to bardzo magiczne czasy. 

To trwało siedem lat i przeniosło mnie z wieku lat jedenastu do dziewiętnastu. The Beatles byli ścieżką 

dźwiękową całego mojego nastoletniego życia. Byłem błogosławiony. 

Potem byłem już zbyt super na The Beatles. Jednakże, zawsze wiedziałem, że The Beatles są i są 

perfekcyjni, lepsi niż powinno być to możliwe dla śmiertelnych mężczyzn. 

Byli jak bogowie lat sześćdziesiątych. Wszystkie inne zespoły z lat sześćdziesiątych byli to po prostu 

wspaniali muzycy. The Beatles byli czymś więcej i byli nasi. 

Większość ludzi, którzy interesują się dobrą muzyka wiedzą, że lata sześćdziesiąte był to czas 

muzycznych królów. Każdy był wspaniały, ale The Beatles byli królami królów, i dlatego też byli tacy 

wyjątkowi. Każdy może być wielki teraz. Wtedy, najlepszy coś znaczył. Bycie wielkim było normą; aby 

być bezdyskusyjnym najlepszym wymagało magii. 

Dlatego też mówię o nich w tej książce. Nie chodzi o ich muzykę; tylko o sposób w jaki podbili serca 

i umysły większości młodych ludzi, kiedy powinno być to niemożliwe. To co zrobili było magią. 

Jest to znak. Natura rozdzieliła ich celowo, po to abyśmy nie myśleli, że byli kolejnym wspaniałym  

zespołem, tylko żebyśmy patrzyli bliżej i słuchali trochę lepiej. 

W The Beatles był czynnik X i każdy na pewnym poziomie to wiedział, nawet dorośli i ludzie, którzy nie 

lubili ich muzyki. Jako muzycy byli niewiarygodnie wielcy. Jako ludzie, byli zabawni i bystrzy. Byli 

najpotężniejszym głosem pokolenia wielu potężnych i utalentowanych głosów. Sprawili, że starsze 

pokolenie wyglądało głupio, a my wyglądaliśmy dobrze; dali nam prawdziwą moc. 

Lubiłem słuchać ich mówiących w wywiadach. John Lennon był bardziej szczery i miał szybszy dowcip 

niż ktokolwiek inny na planecie. Szatkował każdego kto próbował grać z nim w gierki umysłowe. Był  

naszym rzecznikiem prasowym. 

Sprawił, że starsze pokolenie wyglądało głupio i sztucznie, jacy rzeczywiście byli. Miał więcej ikry niż 

ktokolwiek inny i robił oraz mówił rzeczy, które inni myśleli, ale nie miel ikry ani mocy aby je 

powiedzieć czy zrobić. 

Nikt nie miał większego serca i nikt nie był twardszy. Było to widoczne. Kiedy powiedział, że byli 

bardziej popularni niż był Jezus, mówił po prostu prawdę i nigdy naprawdę nie wycofał się z tego z 

stwierdzenia. 
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The Beatles dawali nam pewność siebie. Z ich powodu ludzka rasa wydawała się wyjątkowa, tak jakby 

mogła zrobić wszystko. Tam naprawdę była prawdziwa magia. Szliśmy gdzieś gdzie było cudownie. 

Pokazali, że prawda i miłość mają prawdziwą moc. 

Brałem ich za pewnik tak jak większość ludzi i nie wiedziałem jak bardzo wyjątkowi byli aż do 

momentu kiedy minęły lata po tym jak odeszli. Zawsze myślałem, że jakiś inny zespół w końcu się 

pojawi i będzie tak samo dobry. Nikt nie pojawił się i teraz wiem dlaczego. 

The Beatles nie byli tylko muzykami; byli prorokami. 

Istoty duchowe wiedzą, że nie potrzebujemy nowego zespołu aby się pojawił; wciąż mamy ich. Tak 

samo jak nie potrzebujemy nowego Jezusa; wciąż mamy słowa tego pierwszego. Musimy po prosu 

usłyszeć je po raz pierwszy. 

Duchowe wydarzenie: Muzyka The Beatles stała za i dała siłę ostatniemu dużemu wydarzeniu 

duchowemu. Miał nazwę ruchu pokoju i miłości. Nadali mu prawowitość oraz słynną wspaniałą 

wibrację The Beatles „możemy zrobić wszystko i bawić się robiąc to”. 

Podtrzymywali ją na płytach takich jak Magical Mystery Tour, Stg. Pepper’s czy Yellow Submarine i 

zakończyli w Białym Albumie za pomocą Charlsa Mansona. 

To co się wydarzyło, nie było ich zamiarem, ale muzyka na Białym Albumie (Helter Skelter/Piggies) 

miała związek z końcem ruchu w lecie 1969 roku. Hippisi już nie byli postrzegani jako niegroźni. Ruch 

był już martwy i pochowany przez koncert Rolling Stones w Altamont oraz kiedy rozpadli się The 

Beatles. 

To stało się tak: Kiedy Martin Luther King Jr. został zastrzelony, zaczęła się równia pochyła. Zakończyło 

się polityczne, kiedy Bobby Kennedy został zastrzelony. Ruch hippisów zakończył się morderstwami 

Mansona i koncertem Stonesów w Altamont. Zakończył się duchowo, kiedy rozpadli się The Beatles. 

Tak jak powiedział John Lennon, sen się skończył. 

Większość ludzi czuła, że jeśli The Beatles nie mogli sprawić aby to się stało, nic nie mogło. 

Kiedy oni się poddali, to i my się poddaliśmy. W latach sześćdziesiątych, pewne najlepsze i najgorsze 

rzeczy miały miejsce z powodu muzyki The Beatles. Byli związani z początkiem jak i końcem 

duchowego ruchu. Nie zrobili tego wszystkiego, ale byli w nim największym i najsilniejszym graczem. 

To oni go zaczęli i oni go zakończyli. To jest fakt. 

Zwrot w inspiracji: Pod koniec lat sześćdziesiątych pewna inspiracja przechodziła od wspaniałej 

muzyki do wspaniałych filmów, takich jak Ojciec Chrzestny, Egzorcysta i wiele innych. Muzyka 

popularna zmieniła się w disco, punk, grunge, new wave i rap. Cała muzyka jest zainspirowana, ale w 

różnym stopniu. W latach sześćdziesiątych, była bardzo zainspirowana. 

Ocalić świat: Muzyka the Beatles stała za wieloma dużymi rzeczami, o których większość ludzi nie wie, 

takimi jak upadek komunizmu w Rosji. Ich muzyka była przemycana i pomogła wzmocnić ruch, który 

zakończył się zburzeniem Muru Berlińskiego oraz upadkiem komunizmu. Wielu Rosjan będzie 

przysięgać, że to muzyka The Beatles stała za upadkiem komunizmu. 
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Kiedy rosyjskie dzieciaki usłyszały ich muzykę, pomyślały sobie, „Jeśli demokracja wyprodukowała The 

Beatles, to musi być najlepszy system”. The Beatles sprawili, że wolność brzmiała naprawdę dobrze i 

w rezultacie, możliwe, że ocaliła świat przed nuklearną destrukcją. 

The Beatles pomogli ocalić świat, i pomogą zrobić to ponownie teraz. 

Rozprzestrzenili oni również wschodnią medytację na zachodzie poprzez swoje podróże do Indii. 

Lennon przyczynił się do zakończenia wojny w Wietnamie bardziej niż ktokolwiek inny. 

Biblia mówi, „Błogosławieni są wprowadzający pokój.” 

The Beatles uczynili Anglię i Amerykę jedną rodziną: Kiedyś Anglia była naszym najgorszym wrogiem; 

teraz nie mogliby być bliżej naszemu sercu. Jesteśmy teraz jak jedna rodzina. Jesteśmy ich młodszym, 

ale większym i potężniejszym bratem. Gdyby ktoś większy i silniejszy chciał im zaszkodzić, 

wkroczylibyśmy my i skopalibyśmy im tyłki. 

Wkroczyliśmy w ich obronie podczas Drugiej Wojny światowej, ale teraz byłoby inaczej. Tym razem 

byłoby to osobiste. Jest wiele powodów dla których bronilibyśmy ich, ale powodem dla którego 

byłoby to osobiste są The Beatles. Oni uczynili z nas jedną rodzinę. 

Ukryte wiadomości: Aby usłyszeć ukryte wiadomości w muzyce The Beatles, nie musisz grać ich 

piosenek od końca, tak jak niektórzy ludzie w latach sześćdziesiątych sądzili; musisz tylko zmienić 

swoją perspektywę i słuchać ich od końca. Zamiast ich piosenek śpiewanych do jakiejś dziewczyny, 

słyszysz jakby śpiewali je do ciebie osobiście. Słuchasz tak jakby piosenka była nowa, a ty nigdy  

wcześniej jej nie słyszałeś, ponieważ naprawdę jej nie słyszałeś. Nikt nie słyszał, nawet sami The 

Beatles. 

W piosence „Julia”, John Lennon  mówi, „Połowa z tego co mówię jest bez znaczenia, ale mówię to 

tylko po to aby cię dosięgnąć.” To jasno oznacza, że połowa z tego co mówią nie ma znaczenia, a 

reszta jest tam po to aby nas dosięgnąć. 

Niektóre z ich piosenek ewidentnie były śpiewane bezpośrednio do słuchacza; inne są tylko 

piosenkami miłosnymi do dziewczyny, ale większość jest i tym i tym. Są śpiewane do dziewczyny i do 

ciebie, nawet jeśli nie jesteś dziewczyną. 

Mogą być interpretowane w jakikolwiek sposób w zależności od naszej perspektywy. Z perspektywy 

nastoletniej dziewczyny, słyszysz głupiutką miłosną piosenkę. Z perspektywy poszukiwaczy prawdy, 

usłyszysz miłosną piosenkę z taką różnicą, że jest to duchowa miłość, boska miłość. Inne zespoły po 

prostu śpiewają miłosne piosenki do jakiejś dziewczyny, ale z perspektywy czasu wiemy teraz, że The 

Beatles robili coś o wiele głębszego, że byli prorokami. 

Zamek czasu: Większość ich wczesnych piosenek wydaje się być głupiutkimi miłosnymi piosenkami. W 

ten sposób umożliwiło to nawiązanie duchowego połączenia z większością ludzi. Oni osłodzili prawdę, 

ukryli ją w miłosnych piosenkach i wysłali ją w świat do poszukujących prawdy, po cichu. Zadziałało to, 

jeśli otrzymamy ją teraz. Właściwie były stworzone na teraz. 

Prawda ukryta jest w ich muzyce, tak samo jak ukryta jest w Biblii i jest na niej zamek czasu. Nikt nie 

mógł wiedzieć do teraz, nawet sami The Beatles . 
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Znak: W ich piosenkach jest znak, który mówi nam, że ich piosenki nie są jedynie miłosnymi 

piosenkami do dziewczyny. Znakiem jest słowo „friend”, co nie jest sposobem w jakim odnosimy się 

do dziewczyny, do której śpiewamy miłosną piosenkę. 

Przykłady: Piosenka „I Will Follow the Sun”: „Chociaż stracę przyjaciela, w końcu będziesz wiedzieć. 

Pewnego dnia, odkryjesz, że ja byłem tym.” Piosenka „We Can Work It Out”:„Życie jest bardzo krótkie 

i nie ma czasu na wybrzydzanie i walkę mój przyjacielu.” Piosenka „Can’t Buy My Love”: „Kupię ci 

pierścionek z diamentów mój przyjacielu, jeśli to sprawi, że poczujesz się dobrze.” Piosenka „I’ll Get  

You”: „Więc, mówię ci mój przyjacielu, zdobędę cię w ostateczności.” Zdobędą nas teraz. 

W ostatniej piosence,”I’ll Get You,”, mówią, „Nadejdzie czas, kiedy zmienię twój umysł.” Mają na myśli 

dosłownie zmienić twój umysł, z umysłu ludzkości w umysł istoty duchowej. John mówi ten wers, a 

Paul mówi równocześnie: „Sprawię, że będziesz mój.” To czyni z tego ważny znak. 

Uwaga: Nie zaczynaj słuchać tych piosenek teraz. Najpierw przeczytaj ten rozdział książki. Kiedy 

klikniesz w piosenkę, Youtube zacznie ją odtwarzać automatycznie. Kiedy będziesz ich słuchał, 

upewnij się, że pamiętasz, że mówią oni do ciebie dokładnie TERAZ. Jedną rzeczą jest o nich czytać, a 

inną ich słuchać. Ja tylko mówię ci o czym oni naprawdę śpiewają. 

Słowa o dwóch znaczeniach: Dziewczyna, jej, kochanie, złotko, ona, ukochana, itd.=odbiorca. 

Odbiorcą jest rodzaj żeński, tak jak kobiety biologicznie odbierają ziarno życia od mężczyzn. 

Ktokolwiek słucha ich muzyki jest odbiorcą, ponieważ otrzymuje muzykę. Słowo mężczyzna, on, jego, 

jemu, itd.=doręczyciel, wysyłający. Zbiorowy nieświadomy poprzez The Beatles jest doręczycielem; 

wysyła muzykę i wiadomość. Dom=Teraźniejszość, Bóg, Koniec=początek, itd. 

Dlatego też, metaforycznie Bóg jest rodzaju męskiego. Bóg daje nam życie; my je otrzymujemy. 

Kiedy mówią „ty”, mają na myśli ciebie. Używają metafor tak jak robią to książki religijne. Dwoma 

znaczeniami słowa „miłość” jest to boska miłość, która oznacza Boga, teraźniejszość, całkowitą 

świadomość, itd. Drugim znaczeniem miłości jest miłość cielesna (miłość mężczyzny i kobiety). 

Pierwsze znaczenie jest dla naszej duszy, drugie dla tej tajemniczej dziewczyny. 

To nie jest mężczyzna śpiewający piosenkę do drugiego mężczyzny; nie ma w tym nic seksualnego, jest 

to duch komunikujący się z drugimi duchem, śpiewający do twojego ducha. 

Duchowo, wszyscy w pewnym sensie jesteśmy rodzajem żeńskim, ponieważ otrzymujemy prawdę i 

życie. Bóg jest rodzaju męskiego, ponieważ on jest dawcą życia, więc duchowo jesteśmy rodzaju 

żeńskiego. 

Z tego powodu kobiety znajdują się bliżej prawdziwego życia niż mężczyźni; Kobiety są po prostu 

lepsze w byciu kobietami (otrzymującymi) niż mężczyźni. Mężczyźni muszą nauczyć się jak to robić; 

kobiety rodzą się z umiejętnością robienia tego. Kobiety nie są całkowicie czyste i muszą nauczyć się 

ostatecznej prawdy aby stać się zupełnie czystymi, ale znajdują się o wiele bliżej naturalnie. 

Słowa w piosenkach The Beatles muszą ominąć twój umysł. Jeśli jesteś facetem i to sprawia, że 

czujesz się niekomfortowo, oznacza to, że nie omijają one twojego umysłu. Jeśli twój umysł stoi na 

drodze nawet trochę, nie słyszysz piosenek wyraźnie i prawdziwie. 
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Pamiętaj, że śpiewają do dziewczyny i do ducha każdego człowieka jednocześnie. Dziewczynom 

łatwiej jest ich słuchać, ale łatwiej jest im również przeoczyć duchową wiadomość i myśleć, że jest to 

jedynie miłosna piosenka do nich. 

Jest to duch śpiewający do ducha. Duch mówi do twojego ducha. 

Kraina bez umysłu: Na poziomie duchowym, skąd pochodzą słowa, nie ma płci. Duch nie ma płci, 

więc słuchaj ze swojego ducha, z twojego prawdziwego ja, a nie będziesz czuć się niekomfortowo, jeśli 

jesteś facetem. Umysłowy dyskomfort jest wskazówką, która mówi ci, że nie jesteś w teraźniejszości. 

Wejdź w teraźniejszość, krainę bez umysłu. 

Teksty piosenek: Musisz wiedzieć co słowa piosenek naprawdę mówią, zanim będziesz mógł 

interpretować je właściwie. Jedno źle zinterpretowane słowo może zmienić znaczenie piosenki, więc 

musisz widzieć słowa. Dobrym przykładem jest piosenka „I Want to Hold Your Hand”. Większość ludzi 

sądzi, że mówią, „Kiedy cię dotykam, odpływam.” Oni właściwie mówią, „Kiedy cię dotykam, nie mogę 

się ukryć.” Pierwszy raz, kiedy będziesz słuchać tych piosenek ponownie, po prostu słuchaj bez słów i 

myślenia o tym co słowa mówią. 

Jeśli będziesz słuchać piosenek takich jak „Two of Us” (Let It Be) i „Your Bird Can Sing” (Revolver) oraz 

„Wait”, „The Word” czy „Think For Yourself” (Rubber Soul), ujrzysz jasno znaczenia i będziesz wiedzieć 

skąd one pochodzą i do kogo mówią. Zdasz sobie sprawę z tego, że mówią do ciebie w tutaj i teraz. 

Niektóre inne piosenki w których łatwiej jest ujrzeć podwójne znacznie to: „All My Loving” (With The 

Beatles), „I Will” (The White Album), „Tell Me What You See” (Help!), „No Reply” czy „What You’re 

Doing” na płycie The Beatles for Sale, czy „Things We Said Today” na The A Hard Day’s Night. 

Na tej samej płycie, piosenka „I’ll Be Back” mówi nam, że wrócą, drugie nadejście, kiedy będziemy 

widzieli prawdziwe znaczenie ich piosenek. 

Drugie nadejście: The Beatles wracają, ale nie jako śmieszne fryzurki, które widzieliśmy za pierwszym 

razem. Tym razem ujrzymy ich jako proroków, którymi naprawdę byli i usłyszmy duchową i prawdziwą 

stronę ich muzyki. To ponownie zmieni świat. Moc i wibracja wciąż tam są; dodaj prawdę i życie 

(teraźniejszość), twoją nową perspektywę i otrzymujesz drzwi do magicznej i tajemniczej podróży, 

bilet na przejażdżkę. 

Długa i meandrowa droga, która prowadzi do twoich drzwi; mają na myśli twoje drzwi, twojego 

ducha. Kiedy mówią „Chcę być twoim mężczyzną” oznacza to, że chcą być twoim umysłem, wysłać ci 

transmisję, poinformować cię. Kiedy mówią, „Chcę trzymać twoją rękę”, oznacza to, że chcą się z tobą 

połączyć, pokazać ci drogę, być z tobą, itd. 

Kiedy mówią, „chodź”, mają na myśli przyjdź jak światło, obudź się. 

Posłuchaj „Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey” z White Album i zobaczysz 

co mam na myśli poprzez słowa „chodź.” 

Niektóre z ich tekstów znaczą dokładnie to co mówią, a niektóre mają ukryte znaczenie, tak jak 

wszystkie religijne rzeczy. Czasami musisz słuchać ich kilka razy aż to załapiesz. Ja słyszę coś innego za 

każdym razem kiedy ich słucham. 
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Nazwy ich płyt mają podwójne znaczenia i duchowe skojarzenia. Revolver, Rubber Soul, AHard Day’s 

Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road, itd. 

Oni nie napisali tych piosenek: Pamiętaj, że The Beatles mówią, że tylko pisali miłosną piosenkę do 

dziewczyny. Przynajmniej taka była ich była opowieść przykrywka. 

Ja wierzę, że nie znali duchowej zawartości swoich piosenek aż do momentu kiedy zostały napisane, 

że przyszły z powietrza, tak jak mówili. Przyszły od zbiorowego nieświadomego czy Ducha Świętego, 

jeśli wolisz, nie z ich własnych umysłów. John powiedział kiedyś, „Im  bardziej staram się napisać coś 

co nie ma sensu, tym większy sens w ostateczności to ma”. To wyjaśnia, że byli w większych rękach. 

Kiedy prawdziwa muzyka do mnie przychodzi-muzyka ze sfer, muzyka która przewyższa 

zrozumienie- nie ma nic wspólnego ze mną, ponieważ ja jestem tylko kanałem. Dla mnie jedyną 

radością jest to, że są mi dane i że przepisuję je jak medium…to są momenty dla których żyję. 

John Lennon 

Kiedy usuniesz swój umysł z drogi, pozwala on przyjść zbiorowemu nieświadomemu. Wiadomość 

tylko przeszła przez nich bez ich wiedzy. Jest to prawda w pewnym sensie i historia przykrywka w 

innym. Wiedzieli to do pewnego stopnia, tak jak wszyscy wiedzieliśmy. Duch mówił do każdego, kto to 

słyszał i jestem pewien, że również mogli usłyszeć tę stronę ich muzyki. Wiedzieli, że coś było na 

rzeczy i poddali się temu przez tak długo jak mogli. Nikt nie robił tego dłużej ani lepiej. Są oni stanem 

sztuki. 

W ten sposób komunikuje się Duch Święty czy zbiorowy nieświadomy. Na początku zazwyczaj tego nie 

wiesz i zazwyczaj dochodzi to do ciebie zanim zrozumieją inni, ale nie zawsze. 

Przykład: Paul mówi, że piosenka „Martha My Dear” została napisana dla jego psa owczarka Marthy. 

John powiedział, że „Lucy in the Sky with Diamonds” została zainspirowana przez rysunek, który 

narysowało jego dziecko. „Dear Prudence”  powstała podczas próby oderwania siostry Mii Farrow od 

medytacji aby w zamian wyszła na zewnątrz, kiedy byli w Indiach. Jestem pewien, że napisali piosenki 

z tych powodów. Chociaż nie było to celowe, są oczywiście inne znaczenia, które otrzymujemy z tych  

oraz z większości ich piosenek. 

Oni nie znali prawdy: To prawda, że oni nie wiedzieli co znaczą ich piosenki. Nikt nie mógł wiedzieć 

do teraz, nawet oni sami. 

W piosenkach The Beatles są rzeczy, które są bardziej do odczuwania niż myślenia czy jako 

wiadomość. Pamiętaj, rzeczy przychodzące od zbiorowego nieświadomego mogą zostać przeinaczone 

przez nasze umysły, więc musisz je interpretować. To umożliwia rzeczom takim jak poezja czy piosenki 

oznaczanie różnych rzeczy dla różnych ludzi. 

Wczesne piosenki  są bardziej bezpośrednie i od serca do serca (nie umysłu); stają się bardziej 

mentalni w swoich późniejszych utworach. Spróbuj posłuchać ich z tej nowej duchowej perspektywy i 

zobaczysz o czym mówię. Dobrym sposobem aby to zrobić jest zacząć od ich późniejszych piosenek 

(tak abyś wiedział, że są duchowe) i wracać do ich pierwszych piosenek. Słuchanie ich muzyki od 

końca naprawdę pokazuje ci o czym mówią, ale nie pojedyncze piosenki od końca. 
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Większość ludzi myśli, że ich późniejsze piosenki są bardziej duchowe niż ich wczesne piosenki. Coś 

odwrotnego jest prawdą. To ich wczesne piosenki mają najwięcej zawartości duchowej, ale musisz to 

wiedzieć aby to usłyszeć, a ich późniejsze piosenki ukazują jasno ich zamiar. 

Ich pierwsze płyty były tymi najbardziej duchowymi. 

Jedna z ich pierwszych płyt, „With the Beatles” 1963 jest dla mnie najbardziej duchowa. Jeśli myślisz, 

że późniejsze były bardziej duchowe, posłuchaj tej. Piosenka „Not a Second Time” ma również dużo 

sensu. Piosenka, „I Wanna Be Your Man” dosłownie mówi „Oni chcą być twoim umysłem”. Jest to 

duchowe mówienie. 

Ich muzyka przeszła od „Please Please Me” i „Do You Want to Know a Secret” do „I Am the Walrus” i 

„A Day in the Life”. Ktokolwiek należał kiedykolwiek do zespołu powie ci, że to, czego oni dokonali było 

niemożliwe. 

Zespół, który dał nam „I Want To Hold Your Hand” nie mógłby być tym samym zespołem, który dał 

nam piosenkę „In My Life”, i nie był; zmienili się całkowicie. 

Kanały: Byli kanałami; jest to charakterystyczne dla wielu proroków. Za każdym razem kiedy na nich 

patrzysz, widzisz inną osobę, ponieważ istota duchowa zmienia się tak jak zmienia się teraźniejszość. 

Odzwierciedlają one teraźniejszość w miarę jak się zmienia. 

Zmieniasz się (odzwierciedlasz życie) w miarę jak życie wokół ciebie się zmienia, a zmienia się ono 

nieustannie. Posłuchaj piosenek powyżej albo innej wcześniejszej czy późniejszej piosenki i zobaczysz 

o czym mówię. Są oni całkowicie innym zespołem. Wyglądali i brzmieli inaczej. 

Lubię słuchać płyt „Sgt. Pepper’s” oraz „With the Beatles” od końca. Jest to silne i oświecające 

doświadczenie. 

Wiele zespołów i wykonawców scenicznych doprowadzało dziewczyny do krzyku i do szaleństwa. The 

Beatles zrobili to oraz dodatkowo wiele rzeczy, które były inne od pozostałych muzyków czy gwiazd 

popu. Ich muzyka wprowadza prawdę i życie. 

Magia: Napisali czterdzieści osiem piosenek podczas kilku tygodni, które spędzili w Indii. Kto inny 

mógłby to zrobić? Wiele z tych piosenek znajduje się na Białym Albumie. Ich muzyka przyśpiesza i 

zwalnia; nie możesz tańczyć do większości z nich. Używają nieznanych instrumentów i dziwnych 

dźwięków. Zrobili pewien dziwny, inny materiał artystyczny. 

Tworzyli piosenki szybciej niż ktokolwiek inny. Przykład: John Lennon miał pomysł na piosenkę 

„Instant Karma”, wypożyczył pianino i nagrał ją w jeden dzień. Większość ludzi musi pracować nad 

piosenką przez długi czas zanim będzie ona gotowa i rzadko kiedy jest to hit. The Beatles robili to 

przez cały czas. 

Piosenka Instant Karma mówi większość tego co ta książka w jednej piosence. 

George Martin, ich producent, powiedział, że The Beatles tworzyli piosenki o wiele szybciej niż 

jakikolwiek inny zespół z którym pracował wcześniej czy później. Powiedział, że ich piosenki i płyty 

wydawały się rosnąć same. 



153 

Nie próbuję powiedzieć, że nie pracowali tak ciężko jak inni; pracowali. Staram się pokazać, że byli 

bardziej zainspirowani niż jakakolwiek inna grupa ludzi. Wszystko czym jest prorok to osoba lub grupa 

osób, które mogą połączyć się z czymś spoza ich własnego umysłu przez pewien okres czasu i być 

kanałem lub ściągać na ten świat coś spoza niego, co wyjawia boską prawdę i życie. 

Ich piosenki zmieniły się i oni zmienili się w bardzo krótkim czasie. Kiedy ich relacje miedzy sobą 

pogorszyły się, ich muzyka stała się lepsza. Nie możesz tego powiedzieć o nikim innym. Po tym jak The 

Beatles rozpadli się, dwóch z nich wprowadziło swoje żony (które nie były muzykami) do ich nowych 

zespołów. Kto inny mógłby albo zrobiłby to? 

Za nimi stało coś, co nie mogło być zatrzymane, coś co dało im moc do zrobienia rzeczy, których żaden 

inny zespół nie zrobił wcześniej ani później. 

Kolejną rzeczą, która ich odróżniała od jakiegokolwiek innego zespołu było to, że wszyscy byli równi. 

Znasz ich wszystkich po równo. Kiedy mówili razem w wywiadach, byli jak jedna osoba. Jeden mówił, 

ale nieważne było kto to był; wychodziło to od nich wszystkich. To jest naprawdę inne i ukazuje 

duchowy czynnik, który ich wyróżnia. 

Ich materiały solo również były duchowe. Przykład: Z piosenki Johna Lennona „Yer Blues” : „My 

mother was of the sky, my father was of the earth, I am of the universe and you know what it’s 

worth”. To jest tak jasne jak to tylko możliwe. Piosenki „Gimme Some Truth”, „Mind Games”, „Real 

Love” oraz „Imagine” także mówią ci w jakim temacie się poruszali. 

Im starszy się staję, tym bardziej rozumiem Paula: Paul był i jest głęboki, tak głęboki, że jest płytki 

jednocześnie. Jego główną wiadomością jest kochaj życie. 

W latach sześćdziesiątych aż do niedawna, lubiłem bardziej Lennona, ale odkrywam, że Paul był tak 

samo głęboki i może nawet głębszy. Jego muzyka jest w większości lekka dla serca, gdzie Lennon 

zazwyczaj był trochę ostry. Obejrzyj video „Paul is Live” New World Tour 1992 i zobaczysz coś bardzo 

potężnego. Oglądałem go wiele razy i staje się on lepszy za każdym razem. Jest to pełne duchowe 

doświadczenie. Upewnij się, że obejrzysz napisy na końcu. Paul staje się powolny i ostry kiedy jest to 

konieczne. 

Jest wiele różnych niewidzialnych rzeczy w video, ale nie powiem ci które to są. Nie będę analizować 

piosenek Paula tak bardzo jak Johna, ponieważ John nie miałby nic przeciwko temu. Paul miałby, ale 

jest w nich tak samo głęboki materiał. Jest on jednym złym kolesiem, złym będąc dobrym Koncert The 

Paul is Live 1993 jest częścią mojej religii. 

Myślę, że koncert the Paul is Live pokazuje każdemu coś nieoczekiwanego i innego. Obejrzyj go tutaj: 

www.youtube.com/watch?v=jNx7DQiwcqQ 

Mówię tutaj w większości o Lennonie, ponieważ był on postrzegany jako lider zespołu i skupiam się na 

nim, ale pozostali byli tak samo głębocy. Piosenki od Paula takie jak „The Fool on the Hill”, „Blackbird”, 

„Mother Nature’s Son”, „Two of Us”, „Eleanor Rigby”, „Let It Be”, „Yesterday”, „Hey Jude”, itd. są 

bardzo duchowymi piosenkami. 

Znakiem w Hey Jude jest, „Ruch jakiego potrzebujesz jest na twoim ramieniu”. Powód dla którego jest 

to znak jest taki, że jest nie na swoim miejscu i nie ma sensu, jeśli nie weźmiesz pod uwagę tego co 

http://www.youtube.com/watch?v=jNx7DQiwcqQ
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następuje. Biblia mówi, „Klucz Dawida jest na twoich ramionach”. Jude jest niemieckim słowem 

oznaczającym Żyda. Kluczem Dawida jest metafora klucza do prawdziwego życia. Paul powiedział, że 

nie podobało mu się to zdanie i zamierzał je usunąć, ale John powiedział, że wiedział co ono oznacza, 

że Paul powinien je zostawić, więc tak zrobił. 

Jest wiele połączeń pomiędzy Biblią a The Beatles. 

Talent muzyczny Paula oraz wspaniałe melodie przyćmiewały to co miał do powiedzenia w tekstach, 

ale mógł on być najbardziej zainspirowany z nich wszystkich. George jest jawnie duchowy, więc nie 

ma wątpliwości, że jego piosenki były duchowe w naturze. Jeśli spojrzysz na solowy materiał Ringo na 

takich płytach jak „Vertical Man”, możesz zobaczyć, że również był duchowy. Był istnym sercem 

zespołu i najlepszym światowym perkusistą. 

Mówiąc o reinkarnacji, w 1968 roku George Harrison powiedział: „Odradzasz się aż dotrzesz do 

właściwej Prawdy.” 

Byli najlepsi w tym co zrobili. Paul był najlepszym basistą, John najlepszym gitarzystą, George na 

prowadzeniu, a Ringo na bębnach. Musisz użyć miksera dźwięku aby oddzielić poszczególne 

instrumenty w piosence aby zobaczyć o czym mówię. Posłuchaj tylko gitary i piosenka prawie brzmi 

lepiej. Czasami lubię włączać gitarę Johna i basową gitarę Paula aby usłyszeć jak te dźwięki oddziałują 

na siebie nawzajem i magia zaczyna roznosić się wszędzie. 

Dźwięk również był inny. Gitara Johna brzmiała inaczej niż jakakolwiek inna gitara, i tak samo jest z 

resztą z nich. Gitara Johna nadawała mocy większości ich piosenkom i dodawała The Beatles tego 

wyjątkowego czegoś. Basowa gitara Paula była kręgosłupem piosenek; nikt nigdy nie grał na niej 

lepiej. Ringo miał prawdziwy martwy, kręgosłupowy dźwięk, który nadaje piosenkom wyjątkowej i 

głębokiej prezencji. Wielu ludzi mogło naśladować Georga na gitarze prowadzącej czy Ringo na 

bębnach, ale nikt nie był w stanie uderzyć w dokładnie tę nutę w dokładnie tym momencie, tak jak 

potrafili dokonać tego oni. 

Ringo i Georg mieli minimalistyczne podejście i nigdy nie zrobili więcej niż dokładnie to co piosenka 

potrzebowała. Nigdy nie popisywali się gitarą prowadzącą ani solówkami na perkusji, tak jak ludzie w 

innych zespołach. Nie musieli. 

Prawie najbliższą rzeczą było „The End”, ostatnia piosenka z ostatniej płyty Abbey Road. George oraz 

Ringo czekali aż do ostatniej piosenki na ich ostatniej płycie aby pokazać jak dobrzy naprawdę byli w 

swoich mini solówkach. Nigdy nie słyszałem lepszej perkusji czy gitary prowadzącej w pół solówce. 

Zauważ jak inne to jest od pozostałej muzyki. 

John i Paul grali także na pianinie oraz na innych klawiszach lepiej niż ktokolwiek inny. W dodatku do 

bycia najlepszymi, najbardziej owocnymi pisarzami piosenek w historii, byli również najlepszymi 

muzykami w historii i nie potrafili nawet czytać muzyki z kartki ani nie mieli formalnego wykształcenia. 

Robili to wszystko dzięki słuchowi, inspiracji i sercu. 

John mógł założyć zespół i być na jego czele, ale wszystkie jego piosenki były również piosenkami 

Paula, ponieważ Paul był jego najlepszą inspiracją i vice versa. To dlatego większość ich piosenek są to 

piosenki Lennon-McCartney, bez względu na to, kto właściwie napisał piosenkę. Byli prawdziwie 

zgraną parą. 
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Czy możesz sobie wyobrazić bycie Georgem czy Ringo w tym zespole? Musieli nadążyć za tymi 

dwoma, i zrobili to znakomicie. Była to inspiracja odzwierciedlona w inspiracji. 

Przeznaczam przynajmniej pół godziny dziennie na słuchanie ich muzyki, tak aby nawiązać kontakt z 

tamtą wibracją. IPad to ułatwił. Słucham wczesnych i późniejszych piosenek od końca do końca i raz 

na jakiś czas słucham całej płyty przez słuchawki leżąc na łóżku z zamkniętymi oczami. Usłyszysz 

rzeczy, których nie słyszałeś wcześniej, bez względu na to ile razu już słuchałeś tych piesek. 

Nie zrozumiesz wszystkiego na początku, więc nie próbuj ani nawet nie myśl o tym, a otrzymasz 

trochę więcej za każdym razem, kiedy będziesz słuchał. Tylko pamiętaj, że oni mówią do ciebie, kiedy 

ich słuchasz. Byli mistrzami teraźniejszości. 

Ma to sens; Jesteś tym, który słucha, i nikt inny nie słucha. Gdyby piosnka była dla każdego innego, 

nie miałoby to sensu. Wszystko co przychodzi do ciebie jest dla ciebie. Tak samo jest z tą książką, jest 

tylko dla ciebie, kiedy ją czytasz. 

Zacznij od video Anthology. Jeśli jeszcze ich nie masz, wyjdź i kup je lub zdobądź online. Te płyty 

zawierają piosenki, których większość ludzi nie słyszała wcześniej. Możesz usłyszeć je na koncercie 

oraz w studiu nagraniowym. Przypomni ci to jak bystrzy, zabawni i spontaniczni byli. Tworzyli magię 

łącznie z muzyką. Powinieneś zdobyć wszystko co wypuścili. 

Ludzie powinni słuchać ich piosenek podczas kiedy czytają tę książkę, ponieważ ja słuchałem przez 

dużą ilość czasu kiedy ją pisałem, w szczególności tą część. Pisałem tę książkę na moim komputerze i 

słuchałem muzyki na moim komputerowym media player, kiedy ją pisałem (jeśli nie oglądałem TV). 

Jeśli to zrobisz, otrzymasz nowe objawienia prawdy w ten sam sposób w jaki ja otrzymałem podczas 

kiedy ich słuchałem. Ich muzyka jest jak drzwi do świata poza umysłem. Są bardzo inspirujący i kiedy 

jesteś zainteresowany prawdą i życiem, oni otwierają kanał do niech za każdym razem kiedy ich 

słuchasz. 

Jeśli słuchasz ich kiedy czytasz tę książkę, kiedy usłyszysz coś nowego na jednej z ich piosenek, 

przerwij czytanie i zacznij słuchać. Oni zazwyczaj powtarzają to co mówią w piosence w drugim 

wersie. Kiedy nie słyszysz już nic nowego, wróć do czytania. W ten sposób, możesz czerpać z dwóch 

źródeł prawdy w tym samym czasie. Polecam to. Wszyscy potrzebujemy trochę pomocy od naszych 

przyjaciół, jak oni mówią. 

Możesz usłyszeć wszystko co The Beatles razem zrobili w około dwadzieścia godzin, i wszystko co 

powiedział Jezus w około dwadzieścia minut. To nie tak dużo. 

The Beatles i Jezus razem zawierają niewidzialną prawdę w rzeczach, które mówią i robią. 

Ważne: Czytaj i słuchaj ich piosenek w tej części przynajmniej raz w tygodniu, bez względu na nic. Jest 

to najważniejsza rzecz, jaką musisz zrobić aby się obudzić. Musisz się zdyscyplinować aby przeczytać 

całość i słuchać całości każdego tygodnia. Nie omijaj niczego. Podziel to na siedem części i słuchaj tego 

częściowo każdego dnia. Uczyń to częścią swojej rutyny. 

Ułatwiliśmy ci to. Idź do tego linku, kliknij w ikonkę i ściągnij jako plik zip: 

www.dropbox.com/sh/5q99syauk0wwu2l/mjeyva-R2c 

Biblia mówi, że musimy odnawiać swój umysł codziennie i The Beatles to robią. 

http://www.dropbox.com/sh/5q99syauk0wwu2l/mjeyva-R2c


156 

Ich niesamowity sukces jest najbardziej oczywistym znakiem tego jak odmienni byli. W ciągu 

ostatnich czterdziestu lat, inni ludzie przebili ich sprzedaż, ale gdyby mieli konkurencję taką jaką mieli 

The Beatles oraz samych The Beatles jako konkurencję, nie udałoby im się to. Prawda jest taka, że nikt 

nigdy nie był bliski sukcesu The Beatles. Mogli być ludźmi, którzy osiągnęli największy sukces, jacy 

kiedykolwiek żyli, ponieważ byli prorokami, którzy osiągnęli sukces podczas swojego życia. 

Miłość nigdy nie miała takiego sukcesu. 

Elvis: Ludzie zawsze porównują The Beatles z Elvisem. To jakby porównywać jabłka z pomarańczami; 

są dwiema różnymi rzeczami. Elvis nie pisał ani nie nagrywał swoich własnych piosenek. Elvis był 

bardzo duchową osobą. Duchowość, jaką emanował była w tym czym był, w jego prezencji na scenie, 

w ponadprzeciętnym wyglądzie, w jego głosie i osobowości. Dokonał połączenia ze swoją widownią 

na wielu poziomach. Posiadał moc aby wprowadzać ludzi w teraźniejszość wraz z nim, kiedy był na 

scenie, ale nie ma wielu ukrytych wiadomości w jego piosenkach. 

Elvis kiedyś powiedział, „Kiedy śpiewam na scenie, wysyłam całą mają miłość widowni, a ona ją do 

mnie wysyła z powrotem; jest to pełny krąg miłości, która znajduje się poza jakąkolwiek śmiertelną 

wyżyną”. Większość nie zdaje sobie sprawy jak głęboko duchowy on był. 

Elvis miał ten sam problem, jaki mają wszyscy artyści. Umieją żyć w teraźniejszości jedynie kiedy są na 

scenie albo przed kamerą lub przed swoimi fanami. Gdyby znali ostateczną prawdę, mogliby czuć się 

tak jak na scenie wszędzie. 

Chociaż inni, byli częścią tej samej rzeczy. Bez Elvisa, nie byłoby The Beatles. On zainspirował Lennona 

do założenia The Beatles. Zaczęli coś czego my nie skończyliśmy; nie zawiedźmy ich. The Beatles są 

najpotężniejszymi ostatnimi prorokami i z pewnością z największym sukcesem. Muzyka The Beatles 

będzie odgrywać dużą rolę w transformacji człowieka. Ich muzyka czyni prawdę o wiele łatwiejszą do 

przyjęcia. Tak jak George Harrison powiedział, sprawili, że zaczęło się kołysać. 

Wszyscy byliśmy na tym statku w latach sześćdziesiątych, nasze pokolenie, statek płynący w 

kierunku odkrycia nowego świata, a the Beatles znajdowali się na koszu masztowym tego statku. 

John Lennon 

Jabłko: Przejście nie mogło zdarzyć się w latach sześćdziesiątych; czas nie był właściwy. 

Potrzebowaliśmy komputerów oraz Internetu. Nie czytałbyś tej książki gdyby nie Internet. Ostateczna 

prawda musiała przyjść przez Internet za darmo, ponieważ wiele książek kosztuje pieniądze i nie jest 

dostępna dla każdego. Wydawcy są intelektualistami, więc książka taka jak ta miałaby trudności aby 

zostać opublikowaną. Jest to jeden z powodów dla których prawda nie wyszła na powierzchnię. Nigdy 

nie mogłaby przejść przez wydawców z zamkniętymi umysłami. Intelektualiści będą ostatnimi, którzy 

zobaczą prawdę. 

Prosta prawda nie mogła wyjść na powierzchnię do teraz. Rzeczy dzieją się w jedyny sposób w jaki 

mogły się dziać. Ostateczna prawda miała być za darmo i dostępna dla każdego w tym samym czasie, 

a książka czy cokolwiek innego co kosztuje pieniądze nie zadziałałaby. Ludzie po prostu muszą ją 

przekazywać. 

Nie uczyłbyś się teraz prawdy, gdyby nie była za darmo w Internecie . 
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Jabłko związane jest z każdym większym krokiem w ewolucji ludzkości. Jabłko w Ogrodzie Edenu było 

stworzeniem ludzkości (rodzaju umysłowego), jabłko spadło z drzewa, kiedy Newton zdał sobie 

sprawę z praw ruchu i wynalazł rachunek różniczkowy. Następnie jest Apple Records, firma 

nagraniowa The Beatles oraz komputery Apple, początek szerokiego użycia komputerów. Kolejny 

zbieg okoliczności? 

Ludzie sądzą, że jabłko w Ogrodzie Edenu oraz w historii Newtona nigdy naprawdę się nie pojawiło i 

nie pojawiło się. Nieważne czy to naprawdę się zdarzyło czy nie, ponieważ większość ludzi myśli, że 

tak. Dlaczego tak myślą? Coś umieściło jabłko w największych wydarzeniach w ludzkiej ewolucji. Jeśli 

to nie wydarzyło się naprawdę, jest to nawet bardziej magiczne i czyni to nawet większym znakiem 

boskości, zbiorowego nieświadomego w naszych życiach. Słowo jabłko oznacza „zło” (evil) po łacinie, 

a zło jest to życie od końca (live). 

Zamrożeni w czasie: Czas jest teraz i muzyka the Beatles wciąż tutaj jest, dokładnie tak jak była wtedy. 

Właściwie została odnowiona i jest nawet lepsza. The Beatles zostali zamrożeni w czasie wciąż młodzi, 

czekając na nas, abyśmy ewoluowali wystarczająco żeby usłyszeć to co ich muzyka w sobie zawiera, 

dokładnie tak jak Jezus czeka na nas abyśmy go zrozumieli. 

Piosenka „Yesterday” nie miała nawet sensu do teraz. Najpierw śpiewali ją u szczytu swojej kariery. 

Dlaczego mieliby tęsknić za przeszłością czy wczoraj u szczytu swojego sukcesu? Ma ona całkowity 

sens, jeśli posłuchasz jej teraz. Wiele z ich piosenek ma tylko sens teraz. Biblia i The Beatles są na 

teraz. 

Słuchaj The Beatles  kiedy nie czujesz się dobrze, oni zawsze to odwracają. 

Boska magia znajduje się w całej dobrej muzyce do jakiegoś stopnia, bardziej czy mniej, ponieważ 

pochodzi ona z poza umysłu i istnieje tylko w teraźniejszości. The Beatles są jednak jej najlepszym i  

najbardziej skoncentrowanym źródłem. Ja osobiście wolę bardziej inną muzykę tylko do słuchania. 

Mam eklektyczny gust co do muzyki. Interesuje mnie niektóra klasyczna, jeśli nie jest zbyt mózgowa, 

Doo Wop, soul z lat sześćdziesiątych (Motown), rock and roll oraz rythm i blues. Lubię również Cata 

Stevensa (Yusuf Islam), Dylana, Boba Marleya, muzykę surf jak the Beach Boys (Brian Wilson), 

Bowiego oraz inną muzykę z brytyjskiej inwazji. 

Moje ulubione piosenki to piosenki artystów jednego hitu. Lubię prostą, zabawową muzykę. Lubię 

tańczyć i jestem romantykiem. Większość muzyki, która mi się podoba nie ma w sobie ukrytych 

wiadomości. Zazwyczaj nawet nie słucham słów w piosence, tylko melodię i uczucie. Dlaczego 

miałoby mnie obchodzić o czym one są? Co muzyk może wiedzieć? Idę za wibracją, dźwiękiem. Nie 

słuchałem naprawdę słów the Beatles dopóki nie zdałem sobie sprawy kim byli. 

Najbardziej zainspirowanym zespołem po the Beatles była Nirvana. Wstrząsnęli światem w bardzo 

inteligentny oraz odmienny sposób. Wzięli nas na małą przejażdżkę. Zmieniło to trochę świat, nie tak 

jak the Beatles, ale mieli pewną duchową moc przez chwilę. 

Nowa muzyka jest nowa, więc słucham jej, ale nie jest już taka wspaniała. Muzyka nie była super 

zainspirowana od lat sześćdziesiątych. Powinniśmy otrzymać jakąś nową super zainspirowaną 

muzykę. Nawet super zainspirowana muzyka nie jest na poziomie the Beatles. Tak jak Jezus, byli 

wyjątkowi. Mam nadzieję, że będzie drugie nadejście zespołu takiego jak oni, ale to jeszcze się nie 
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wydarzyło i nie musi, ponieważ możemy mieć ich ponownie, tak jak możemy mieć ponownie Jezusa. 

Musimy tylko się obudzić i usłyszeć ich na nowo. 

Jestem z tym, bez względu na to co się dzieje. Żyję w teraźniejszości, tak jak mówi ta książka. 

Interesowałem się punkiem, metalem i disco; Potrafiłem tańczyć jak Travolta. Ćwiczyłem z pewnymi 

gorącymi partnerkami wiele godzin aby być gotowym na sobotnią noc. Ćwiczenie było najlepszą  

częścią. Disco mogło być do bani, ale dało mężczyznom i kobietom wymówkę aby połączyć się w 

tańcu i to zrobiło dobrą rzecz. Cała muzyka ma swoje miejsce. Muzyka the Beatles jest dla ducha. 

Lubiłem wszystko w czasie kiedy to się działo, ale jest różnica pomiędzy zainspirowaną muzyką i super 

zainspirowaną muzyką. Podobała mi się muzyka z czasów zanim pojawili się The Beatles, ponieważ był 

to prostszy świat, i muzyka to odzwierciedlała. 

Dlatego też lubię wczesne piosenki The Beatles, tak jak pierwsza piosenka The Beatles, jaką 

usłyszałem, „From Me to You” (The Beatles 62-65) czy „I Should Have Known Better” (płyta Hard 

Days’s Night). „Thank you Girl” czy „She’s a Woman” (płyta Past Masters), czy „There is a Place” (płyta 

Please Pelase). „Hold Me Tight” (With the Beatles) czy „Tell Me Why”  lub „I Feel Fine” (The Beatles 

62-65) 

Następujące piosenki to kilka piosenek The Beatles ze słowami, które oznaczają dwie różne rzeczy; 

zobacz czy możesz usłyszeć ukryte wiadomości: 

Hey Bulldog, Yellow Submarine 

Cry Baby Cry, The White Album 

Glass Onion, The White Album 

Lady Madonna, Beatles 1 

Across the Universe, Let it Be 

Fool on the Hill, Take 4, Anthology 2 

I’m Only Sleeping, Revolver 

Real Love, Anthology 2 

Sexy Sadie, The White Album 

You Won’t See Me, Rubber Soul 

Baby’s In Black, Beatles For Sale 

The Night Before, Help! 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Sgt .Pepper’s 

With a Little Help from My Friends, Sgt. Pepper’s 

Mieli setki piosenek, powinieneś kupić i ściągnąć je wszystkie. Nie jest to drogie i jest to dobra 

inwestycja, jaką możesz zrobić dla swojej własnej ewolucji. Zdobądź także cały ich solowy materiał 
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oraz wszystko co Paul oraz Ringo wydali teraz. Obejrzyj również ich koncerty kiedy możesz. Wibracja 

wciąż tam jest, a życie jest zbyt krótkie aby ominąć jakikolwiek występ na żywo z Beatlesami. 

Nie słucham muzyki The Beatles aby jedynie słuchać muzyki. Ich muzyka jest w swojej własnej 

kategorii. Słucham the Beatles z tych samych powodów dla których czytam Biblię oraz inne religijne  

książki. The Beatles są częścią mojej religii, łączne z golfem, surfingiem, romansem, starymi 

samochodami, klasycznymi samochodami, łodziami, jedzeniem i wszystkimi innymi rzeczami, które 

pozwalają mi pozostawać w teraźniejszości oraz na duchowej drodze. The Beatles są po prostu kolejną 

rzeczą, która czyni moją religię bardziej przyjemną niż większość innych. 

Moją religią jest teraźniejszość i wszystko w niej. 

Ostatnie zdanie, w ich ostatniej piosence, na składance, na ostatniej wydanej płycie the Beatles, 

Abbey Road, mówi wszystko. „Golden Slumbers”, „Carry That Weight”, „The End”. Mówi ona, „I w 

ostateczności, miłość, którą bierzesz, równa jest miłości, którą tworzysz”. 

Innymi słowy, im więcej miłości przyjmujesz od życia czy akceptujesz od życia, tym więcej będziesz w 

stanie tworzyć lub odzwierciedlać z powrotem do ludzi. Jest to najważniejsza rzecz do zrobienia. 

Ludzie myślą, że oznacza to, im więcej miłości tworzysz, tym więcej miłości weźmiesz, ale widzą to od 

końca. Nie możesz tworzyć miłości; tylko Bóg/życie może czynić miłość. Możesz tylko ją wpuszczać i 

odzwierciedlać z powrotem. Im więcej miłości przyjmujesz, tym więcej miłości możesz przyjąć czy 

odzwierciedlać do innych ludzi. Pamiętaj, wszystko jest od końca. Słyszałem, że rzeczywiste ostatnie 

słowa w piosence, która nagrali były następujące: „Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 

wszystkie dobre dzieci idą do raju, co jest również prawdą. 

Te trzy piosenki są właściwie trzema częściami jednej piosenki. Rozdzieliłem je, ponieważ mają inne 

części puzzli. Pierwsza odnosi się do nas będących w śnie, druga jest o ciężarze naszych umysłów. 

Kiedy zrzucimy ten ciężar, opuścimy balast, zrzucimy nasze brzemię, jak powiedział Jezus, wzniesiemy 

się. Musimy zostawić nasz balast, ciężar naszych umysłów, upuścimy nasz balast, nasze umysły, a 

wzrośniemy jak żółta łódź podwodna. Piosenka The End jest o początku. 

Teraz jest czas aby zacząć słuchać muzyki the Beatles nowym uszami. Tym razem nie tylko dla 

zabawy; słuchaj tylko dla jej wartości duchowej. 

Nawet jeśli nie lubisz ich muzyki, łatwiej jest słuchać ich niż czytać religijne książki. Jest to bezbolesny 

sposób na otrzymanie trochę prawdy każdego dnia. Słuchaj ich aby nauczyć się prawdy, a będziesz 

słyszeć ich por raz pierwszy. 

Już wiem: Gdybyś dorastał w latach sześćdziesiątych tak jak ja, prawdopodobnie myślisz, że 

wiedziałeś, że byli pewnym rodzajem proroków i słuchałbyś ich już z tej perspektywy. Możesz myśleć, 

że już znałeś ukryte wiadomości. Zaufaj mi kiedy ci powiem, nie znałeś, zwłaszcza, jeśli myślisz, że 

znałeś. Co więcej. Sami The Beatles nie wiedzieli, nawet jeśli sądzili, że wiedzieli. Dowiedzą się wtedy, 

kiedy wszyscy się dowiedzą, prawdopodobnie po tym jak wszyscy się dowiedzą, ponieważ oni 

znajdują się zbyt blisko aby to usłyszeć czy w to uwierzyć. 

Rock and roll: Cały rock and roll stworzony jest przez młodych ludzi dla młodych ludzi. To co dzisiejsze 

dzieciaki muszą zrozumieć jest to, że nie będą słuchać muzyki dla starych ludzi, muzyki ich rodziców. 

Będą słuchać muzyki dzieciaków w ich wieku. George miał tylko piętnaście lat kiedy dołączył do 
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zespołu; zaczęli jako zespół nastolatków. Rozpadli się kiedy mieli dwadzieścia kilka lat. Muzyka the 

Beatles stworzona jest przez młodych ludzi dla młodych ludzi teraz i na zawsze. Jest to bardziej 

muzyka tego pokolenia niż była naszego, ponieważ to pokolenie ją zrozumie. My nie rozumieliśmy; 

myśleliśmy tylko, że rozumieliśmy. Czas na nią jest właściwy teraz. Obudźcie się dzieciaki; to wszystko 

jest dla was teraz. 

Dzisiejsze dzieciaki muszą zdać sobie sprawę z tego, że cała muzyka rock and roll to ich muzyka. Mają 

oni swoją nową muzykę oraz cały rock and roll, który pojawił się wcześniej, ponieważ cała ta muzyka 

była stworzona przez młodych ludzi w ich wieku. To jeden z powodów dla których dzieciaki z dzisiaj 

mają lepiej niż jakiekolwiek inne pokolenie dzieciaków, które żyło wcześniej. Muszą  upomnieć się o 

całą swoją muzykę. 

Następujący link jest do krótkiego video retrospektywnego aby przypomnieć ci o kim mówię. Nie ma 

ukrytych wiadomości w tej piosence. Oni jej nie napisali, ale video i muzyka ukazują ducha, żywotność 

oraz to jak zmienili się fizycznie: www.youtube.com/watch?v=DjiExfGevNg 

To nie jest zbieg okoliczności, że wiele stacji radiowych odtwarza show zwany śniadaniem z the 

Beatles w niedzielne poranki. Podświadomie, większość ludzi wie, że jest w nich coś religijnego. John i 

George mogli umrzeć fizycznie, ale wciąż są z nami w duchu i prawdzie i w piosence. Nie czekajmy aż 

umrą pozostali aby się obudzić. 

Wszystko jest na teraz: Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko co zdarzyło się w przeszłości było 

po to aby pomóc nam odnaleźć prawdę oraz życie teraz. To nie jest tylko muzyka the Beatles; to jest 

większość wspaniałej muzyki. 

Dobrym przykładem jest muzyka klasyczna. Dorastając w epoce rock and rolla, nigdy nie doceniałem 

muzyki klasycznej. Kiedy się obudziłem, byłem zdumiony, że nagle podobała mi się pewna muzyka 

klasyczna tak samo jak rock and roll. Najlepszym przykładem jest Beethoven i jego Dziewiąta 

Symfonia. 

Zawiera ona ducha podboju, więc została ukradziona i użyta przez każdego dyktatora, począwszy od 

Stalina do Hitlera odkąd została napisana. Była perfekcyjna aby inspirować armie do pójścia na bitwę, 

ale Beethoven napisał ją w zupełnie przeciwnym celu. Większość ludzi myśli, że jest ona tylko 

instrumentalna i nie ma słów, ale właściwie została napisana do wiersza niemieckiego poety 

Friedrich’a von Schiller’a o nazwie „Ode to Joy”. Jest on o ludzkości stającej się jednym braterstwem. 

Był przed swoim czasem, ponieważ było to niemożliwe aby ludzkość stała się jedynym braterstwem 

do teraz. Muzyka rzeczywiście inspiruje do podboju, do podboju ducha. Kiedy się obudzisz i 

posłuchasz jej, będziesz zadziwiony jak idealnie ucieleśnia ona podbój. Tak jak piosenki The Beatles, 

będziesz słuchać jej po raz pierwszy. Możesz znaleźć wiele wersji na YouTube. 

Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że wszystko co kiedykolwiek się wydarzyło było na teraz, 

zrozumiesz jak dużo pomocy mamy aby dotrzeć do raju. To czyni to tak bardzo łatwiejszym. 

Uwaga: Powinieneś często wracać i czytać oraz słuchać piosenek w tej części. Słuchanie muzyki the 

Beatles jest dobrym sposobem na dzielenie teraźniejszości i ostatecznej prawdy z ludźmi, ponieważ 

każdy może się do niej odnieść na swoim własnym poziomie. 

http://www.youtube.com/watch?v=DjiExfGevNg
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Nie okłamuj dzieci o Świętym Mikołaju; powiedz im prawdę o the Beatles. Ich prawdziwa historia jest 

wspanialsza niż jakikolwiek mit. Oni pokazują co można zrobić z inspiracją. 

W starym Egipcie, żuk był symbolem wiecznego życia; kolejny zbieg okoliczności? 

Powiedzieli, że wrócą... „Wrócę”. Video Retrospektywne www.youtube.com/watch?v=4jKahlEKoOQ 

„Życie jest łatwe z zamkniętymi oczami, mylnie rozumiejąc wszystko co widzisz”. 

„Strawberry Fields Forever” 

Wszystko czego potrzebujesz jest miłość. Właściwie, wszystko czego potrzebujesz to prawda. 

Najpierw potrzebujesz prawdy. Miłość tylko przychodzi po tym jak poznasz prawdę o życiu. 

Wszystko czego potrzebujesz to miłość, prawdy! 

Oni wykładają to w piosenkach powyżej, Bóg jest miłością. Miłość jest wszystkim, ale jedyną drogą do 

otrzymania i poznania wszystkiego jest zdanie sobie sprawy, że ty jesteś niczym. 

 

 

 

 

 

                                                     

Część 7-Prawda Cię Uwolni- Rozdział  7.1 

Natura Niczego-Zunifikowane Pole 

Natura niczego: Jeśli usuniesz wszystko co jest fizyczne (materia/energia), pozostajesz z niczym (bez 

rzeczy). Nic jest kompletnie pustą przestrzenią, całkowitym zimnem, ciszą i ciemnością. „Nic” jest 

nieskończone, wieczne i niezniszczalne. Nie porusza się. Nie musi; już jest wszędzie. Wszechświat to 

więcej niż 99.999% pustej przestrzeni, łącznie z naszymi własnymi ciałami. 

Wszystkie fizyczne rzeczy złożone są z atomów, które są w większości pustą przestrzenią. Gdyby 

jądro było rozmiaru marmuru, elektrony byłyby drobinami kurzu w odległości połowy mili. Każda 

fizyczna rzecz ma w sobie tyle pustej przestrzeni. 

Gdybyś usunął pustą przestrzeń z ludzkich ciał, pozostawiając tylko elektrony oraz inne cząstki 

subatomowe, całe siedem bilionów ludzkich ciał zmieściłoby się w przestrzeni kostki cukru. 

Prawdziwa perspektywa: Sposób w jaki pokazywany jest nasz układ słoneczny w książkach nie daje ci 

jego prawdziwej perspektywy. Ukazuje on słońce oraz inne planety orbitujące w kręgach, których nie 

można skalować. Nie mogliby tego zawrzeć w książce, gdyby dały się skalować. Rzeczywista skala jest 

taka: gdyby słońce było rozmiaru piłki koszykowej, ziemia byłaby rozmiaru ziarna piasku i 

znajdowałaby się w odległości 87 stóp od słońca. Pluton, największa zewnętrzna planeta w naszym 

http://www.youtube.com/watch?v=4jKahlEKoOQ
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układzie byłaby ziarnem piasku w odległości ponad połowę mili. Kolejna gwiazda poza naszym 

układem słonecznym znajdowałaby się w odległości tysięcy mil. 

Zajmuje to światłu, które podróżuje około sto osiemdziesiąt sześć mil na sekundę, około 8 i pół minuty 

aby przejść od słońca do naszej planety. Przejdzie ono na około ziemi siedem razy w jednej sekundzie, 

ale zajmie to cztery lata aby przejść do następnej gwiazdy poza układem słonecznym oraz 2.5 miliona 

lat aby dotrzeć do następnej galaktyki. 

Co jest szybsze, prędkość światła czy prędkość ciemności? Wyłącz światło i spróbuj dojść do łóżka 

zanim zrobi się ciemno. Żartuję, ale próbuję coś pokazać. Nie możesz wyłączyć „niczego” ani nic temu 

zrobić. To zawsze pozostaje takie samo, zawsze jest wszędzie przez cały czas. Jeśli  Bóg jest wszędzie, 

nieskończony, wszechobecny i wieczny, jak twierdzi Biblia oraz dowody ukazują, Bóg musi być jak nic. 

Nic jest naprawdę czymś. 

Teoria ogólnej względności Einstein’a ukazuje, że przestrzeń się ugina, i udowadnia, że nic jest 

naprawdę czymś z substancją. Przestrzeń jest kształtowana, i to kształt wszechświata tworzy 

grawitację, która kontroluje i tworzy cały wszechświat. Trzyma planety w orbicie, sprawia, że słońce 

oraz inne planety palą się, nagina światło, powstrzymuje nas od spadnięcia z ziemi, jest to pusta 

przestrzeń, nic. 

Nic powoduje, że wszystko się dzieje: Tworzy grawitację, grawitacja tworzy planety i gwiazdy, 

gwiazdy skupiają i uwalniają całą energię i materię. Dlatego też wszystko fizyczne pochodzi od i jest 

tworzone przez nic. 0=2. 

Wartość teorii ogólnej względności: Zawsze zastanawiałem się jaka korzyść była z teorii ogólnej 

względności i teraz wiem. Udowadnia ona, że nic kontroluje i tworzy cały wszechświat, bezpośrednio i 

pośrednio. 

Nasz duch również jest jak nic, jest to tak zwana pusta przestrzeń między wszystkim. Większość 

wszystkiego jest to nic i łączy to wszystko, wszędzie. Nasze najważniejsze, nieśmiertelne ja czy dusza 

jest jak białe prześcieradło na którym zapisane jest fizyczne życie, ciemność, która daje światłu 

miejsce do świecenia, cisza, która nadaje dźwiękowi miejsce do bycia słyszanym, nieskończone 

stadium, na którym odgrywana jest gra życia. Nic jest całkowitym przeciwieństwem tego co ludzie 

myślą. Niemożliwe jest aby twój umysł to pojął. Wszystko co możesz zrobić to wiedzieć, że jest to 

prawda i być tym. 

Są rzeczy, które są poza naszym umysłem, dosłownie. Możesz tylko je wiedzieć albo, tak jak w tym 

przypadku, być nimi, kiedy twój umysł jest wyłączony całkowicie. 

Obecna interpretacja Biblii określa ciemność jako zło, a światło jako dobro, ponieważ źli faceci robią 

złe rzeczy w ciemności. Światło widziane jest jako lepsze niż ciemność, ponieważ możesz widzieć w 

świetle, być oświeconym, itd. 

„Światło świeciło w ciemności, i ciemność jej nie rozumiała.” 

Powyższe powiedzenie z pierwszej księgi Biblii, Genesis mówi, że ciemność jest świadomością, 

ponieważ jak mogłaby zrozumieć czy nie zrozumieć światła, gdyby nie była? Ludzie nie zauważyli tego 

głębokiego objawienia wcześniej. 
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Nie możesz doświadczyć niczego: Nie patrzysz w głąb siebie aby znaleźć siebie, tak jak niektóre 

wschodnie religie mówią; tam nic nie ma. Nie możesz zobaczyć ani doświadczyć niczego; to 

niemożliwe. Możesz być jak nic, ale nie doświadczyć tego. Nie ma nic do doświadczenia. 

To co robi doświadczanie nie może być doświadczone. 

Duchowa perspektywa: Nie patrzysz do środka. Robisz coś odwrotnego i patrzysz poprzez swoje 

zmysły. Kiedy doświadczasz wszystkiego, doświadczasz niczego jednocześnie. Musisz być niczym aby 

doświadczyć wszystkiego. Jeśli jesteś czymś, nie ma miejsca na wszystko. Jest to duchowa 

perspektywa. Patrzysz na zewnątrz z niczego znikąd na wszędzie, od bezruchu do ruchu, z ciemności 

do światła. 

To ciekawe, że słowo „nigdzie” (nowhere) jest również „teraz tutaj” (now here). 

Patrzący/świadek: Perspektywa istoty duchowej jest taka, jakbyś siedział w ciemnym kinie oglądając 

życie. Gdyby kino nie było ciemne, nie mógłbyś zobaczyć filmu. Twoja dusza czy duch znajduje się w 

ciemnej, cichej pustce, która jest otwarta na życie. 

Ludzie który siedzieli w ciemności ujrzeli wielkie światło. Mateusz 4:16 

Musisz cofnąć się do niej od twojego umysłu. Raj w pewnym sensie wessie się do środka. Sposób w 

jaki to się dzieje jest naprawdę dziwaczny i nieoczekiwany; dlatego tak mało ludzi go znajduje. 

Jezus powiedział, „Kiedy zewnątrz stanie się takie jak wnętrze, niższe jak wyższe, wtedy ten świat 

zda sobie sprawę z królestwa Boga i będzie spełniony.” 

The Beatles mówią tę samą rzecz w piosence „Everybody’ s Got Something to Hide Except Me and My 

Monkey.” „Twoje wnętrze jest na zewnątrz, kiedy twoje na zewnątrz jest w środku, więc chodź, to taka 

radość.” 

Piotr, założyciel Kościoła, również powiedział to samo tuż przed tym zanim został ukrzyżowany do góry 

nogami, co było symboliczne jako świat widziany do góry nogami. Najpopularniejszy zespół oraz 

najpopularniejsza książka (Biblia) w historii mówią tę samą rzecz powiedzianą w tej książce. Tylko 

zbieg okoliczności? 

Stajemy się dokładnym przeciwieństwem sposobu w jakim ludzie są obecnie. 

Zobacz, Dzieje Piotra, XXXVIII 

Mówią one jasno. Biblia mówi, że Piotr dał kościołowi klucz do raju. Sekretem jest to, że widzimy 

rzeczy do góry nogami i od końca. 

Jezus powiedział, „Kiedy zewnątrz stanie się takie jak wnętrze, a niższe jak wyższe, wtedy ten świat 

zazna pokoju.” 

Ludzie, ludzkość żyje jako swoje fałszywe, śmiertelne ja umysłowe, a powinna żyć jako swoje 

nieśmiertelne ja duchowe, dokładne przeciwieństwo tego czym jest teraz. Jeśli jesteś całkowicie 

otwarty, życie zapełnia pustkę całkowicie. Całe życie przychodzi do ciebie; dane ci jest przez 

Boga/życie. Jesteś tylko odbiornikiem. Nie tworzysz życia; wszystko co możesz zrobić to żyć i 
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odzwierciedlać to co otrzymujesz. Życie porusza się wokół i przez ciebie. Kiedy jesteś całkowicie 

otwarty, nic zostaje całkowicie zastąpione przez wszystko. 

Jezus powiedział, „Bóg jest wewnątrz ciebie i wszędzie wokół”. 

Świadek: Bądź obserwującym, świadkiem wszystkiego co cię mija i tego co przechodzi przez ciebie, a 

odkryjesz, że właściwie nic cię nie omija. Wszystko przychodzi do ciebie, prosto do ciebie. Jeśli nie, to 

nie twoje życie, więc nie ma sensu o tym myśleć. Obserwuj, tak jak Sherlock Holmes kiedyś 

powiedział. Jeśli robisz to właściwie, nie ominie cię nic z tego co do ciebie przychodzi (nie grzeszyć). 

Staniesz się teraźniejszością. 

Zunifikowane równanie pola: Święty graal fizyki, nauka, która próbuje wytłumaczyć wszytko 

matematycznie jest to coś zwane zunifikowanym równaniem pola. Wyjaśniałoby dlaczego wszystko 

fizyczne robi to co robi w matematycznym równaniu. Nie byli w stanie tego zrobić, ale nie brali pod 

uwagę pola ani nie starali się dodać go do równania. Polem jest to co nazywamy niczym (życie). 

Nadałbym temu nowy matematyczny symbol. Dobrym symbolem i modelem na życie we 

wszechświecie byłby pusty krąg. Krąg przedstawia energię/pozytyw, przestrzeń w środku kręgowego 

świata przedstawia nic/negatyw. 

Kiedy rozwiązanie jest proste, Bóg odpowiada. Albert Einstein 

2=0 mówi wszystko: Dwa jest siłami równoważącymi, 1 pozytywna, 1 negatywna; likwidują siebie 

wzajemnie, równają nic i wszystko, przedstawione przez nowy symbol. To jest zunifikowane równanie 

pola. Wyjaśnia ono wszystko. 

To jest symbol zunifikowanego równania pola: 

IMAGE 

 

Wszystko powinno być uczynione tak łatwym jak to tylko możliwe, ale nie troszeczkę łatwiejszym. 

Albert Einstein 

Możesz zrozumieć wszechświat tylko jeśli spojrzysz na niego z perspektywy życia. Nigdy nie będzie 

prawdziwie zrozumiany z perspektywy umysłu, ponieważ umysł nie może postrzegać „niczego” jako to 

czym naprawdę jest ani zrozumieć niczego nieskończonego, co jest prawdziwą naturą wszystkiego i 

niczego, pełny obraz rzeczywistości. 

Jezus powiedział, „Dlatego mówię, że jeśli ktoś jest zunifikowany, ten będzie wypełniony światłem, 

ale jeśli jest rozdzielony, ten będzie wypełniony ciemnością”. 
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Innymi słowy, musimy tylko usunąć nasze umysły z drogi i połączyć naszego ducha z duchem Boga i 

ciemność będzie wypełniona, my będziemy spełnieni. 

Duch jest bardziej jak ciemność niż jak światło. 

Ludzie myślą, że duch jest jak światło; Bóg zawsze kojarzony jest ze światłem. To dlatego, że światło 

wyjawia to co było ukryte w ciemności; przedstawia życie, a ciemność przedstawia śmierć. Dobrzy 

ludzie noszą biel, a źli lubią ciemne barwy. Ciemność przedstawia zło, a światło reprezentuje dobro. 

Jest to mylnie rozumiane, jest to kłamstwo. Coś odwrotnego jest prawdą; światło jest bardziej jak zło, 

a ciemność jest bardziej jak Bóg czy dobro. To dlatego, że Duch jest jak ciemność, ciemność jest 

niczym i taki jest też duch. Światło jest czymś, formą energii; duch nie ma żadnej energii. 

Potem mówi Salomon, Pan powiedział, że zamieszka w grubej ciemności. 1 Królowie 8:12 

Nie mówię, że światło jest złe; Mówię tylko, że jako metafora Boga, nie trafia to do celu. Bóg ma 

więcej wspólnego z ciemnością. Umysł, tak jak światło jest formą energii, a umysł jest złem w naszych 

życiach, więc światło nie powinno być kojarzone z Bogiem, z wyjątkiem w kontekście oświecenia. 

Zastępowanie ducha: Umysł jest formą energii i ponieważ nią jest, zawsze będzie wypierać ducha, tak 

jak światło zawsze wypiera ciemność. 

Moc umysłu: To dlatego nie możesz żyć całkowicie bez umysłu, kiedy obok znajdują się inne aktywne 

umysły, które starają się z tobą komunikować. Umysł zawsze może wtargnąć na ducha, ale duch nie 

może wtargnąć na umysł. Duch jest pustką, a umysł zawsze go wypełni, chyba że jest już całkowicie 

wypełniony życiem. 

 

Mógłbyś powiedzieć, że umysł jest potężniejszy niż duch, i miałbyś rację z wyjątkiem tego, że duch nie 

potrzebuje mocy aby coś robić. Jest już wszędzie i jest nieskończoną częścią wszystkiego. Duch 

mógłby być widziany jako ostateczna moc; po prostu jest tym czym jest. Jest automatycznie tam, 

gdzie nie ma energii. Duch jest jedyną rzeczą we wszechświecie, która nie wymaga energii aby istnieć. 

Umysł jest agresywny, duch jest pasywny. To dlatego musisz być sam albo blisko innych ludzi, którzy 

znają prawdę aby być naprawdę spełnionym. 

Będziesz o wiele bardziej świadomy niż ludzie, którzy nie znają prawdy, ale nie będziesz w stanie być 

całkowicie otwartym, całkowicie spełnionym w otoczeniu innych aktywnych umysłów. Jest to 

trudność, ale tak jest i będzie tak aż wszyscy poznają prawdę. To dlatego najpierw musisz nauczyć się 

doświadczać prawdziwego życia samemu. Musisz tylko zacząć oddalać się od umysłu tak bardzo jak 

możesz, kiedykolwiek możesz. W ostateczności, otrzymujesz wkład od innych umysłów, tak jak 

przyjmujesz całą inną energię i nie jest to takie złe, ale nie jest tak dobre jak energia, którą 

otrzymujesz bezpośrednio od życia. 

Krishnamurti mówi o medytacji: Medytacja nie jest poszukiwaniem, ani szukaniem, próbowaniem, 

badaniem. Jest to eksplozja i odkrycie. Nie jest to trenowanie mózgu aby uległ, ani nie jest to 

samoanaliza w głąb siebie; z pewnością nie jest to ćwiczenie koncentracji, która zawiera, wybiera i 

zaprzecza. Jest to coś co przychodzi naturalnie, kiedy wszystkie pozytywne i negatywne twierdzenia 

oraz osiągnięcia zostały zrozumiane i łatwo odpuszczone. Jest to całkowita pustka mózgu. To ta pustka 
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jest kluczowa, nie to co jest w pustce, widzenie jest tylko z pustki, wszystkie walory, nie moralność 

społeczna i poważanie, rodzą się z niej. To z tej pustki przychodzi miłość, w innym przypadku nie jest 

to miłość. Podstawa praworządności jest w pustce. Jest to początek i koniec wszystkich rzeczy. 

Ważne problemy, które mamy nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia na 

którym je stworzyliśmy. Albert Einstein 

Nowy umysł: Nowy i ulepszony umysł będzie z tobą na zawsze. Zacznie on od początku z każdą 

śmiercią i narodzinami, ale będzie wzrastał w zbiorowym nieświadomym na zawsze. Znaczna różnica 

jest taka, że będzie on twoim sługą, nie twoim panem. Twój umysł stanie się twoim zaufanym 

przyjacielem. Jest on cenną i konieczną częścią formy boskiego życia. 

Wszystko jest umysłem. 

Człowiek patrzy na puste pole i myśli, „Mógłbym wybudować tam dom”, i wkrótce stoi tam dom. Co 

stoi jako nic, jedynie jako myśl, staje się rzeczywiście czymś. Umysł Boga po prostu robi tak ze 

wszystkim co istnieje. 

Eksperyment podwójnej szczeliny udowadnia, że umysł wpływa na energię i materię. Kiedy promień 

lasera jest obserwowany, zmienia się z fali w cząstkę, więc umysł obserwatora wpływa na energię i 

podłączony jest w niewidzialny sposób do cząsteczek. 

Różnica pomiędzy sposobem w jakim ukazują się umysł zwierzęcy (umysł ludzkości) oraz umysł 

duchowy się jest taka, że umysł duchowy robi to na subatomowym poziomie, poziomie gdzie materia 

i energia jest tworzona. Umysł ludzkości ukazuje się na poziomie powyżej poziomu atomowego, 

świata, którego jesteśmy świadomi, z wyjątkiem rzadkich momentów, takich jak eksperyment 

podwójnej szczeliny, kiedy stajemy się świadomi kwantowego zachowania czy fenomenu poza 

poziomem atomowym. 

Umysł duchowy mógłby być nazwany umysłem tego co religie nazywają Bogiem. 

Wszystko pochodzi od niczego. Pochodzi z myśli. Rzeczy stworzone przez człowieka pochodzą z  

umysłu człowieka. Inne zwierzęta pochodzą z niższego zwierzęcego umysłu. Wszystko inne we 

wszechświecie pochodzi z umysłu Boga (tego co jest). Umysł istnieje, ale nie w konwencjonalny 

sposób tak jak masa i energia istnieje. Istnieje tak jak istnieje ukształtowana przestrzeń. Istnieje, ale 

nie istnieje. To tak jakby „nic było czymś”. Jest to na krawędzi zrozumienia, tak jak nieskończoność. 

Umysł Boga=Zbiorowa wola całego w pełni wyewoluowanego życia we wszechświecie. 

Nie wszystkie myśli, ale pewne rodzaje myśli tworzą ruch i czynią coś z niczego. 

Chcę znać myśli Boga, reszta to detale. 

Albert Einstein 

E=MC2 jest przykładem myśli Boga. Atomy, bryły konstrukcyjne całej materii są naprawdę tylko 

ruchem, energią poruszającą się tak szybko w kręgu, że wydaje się ona i funkcjonuje jako coś 

trwałego. To w ten sposób ruch staje się fizyczny. Gdyby ruch w środku atomu zatrzymał się, 

zamieniłby się w nic. Jeśli atom jest podzielony, uwalnia on energię na zewnątrz w prostej linii i 
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ukazuje się jako eksplozja jądrowa. E=MC2 mówi ci jak dużo siły i energii uwalnianych jest z danej 

ilości masy czy trwałej materii kiedy atom się rozdziela. 

Wszystko jest ruchem; myśl tworzy wszystko w fizycznym wszechświecie. To nie oznacza, że 

jakakolwiek fantazja, jaką będziesz mieć, stanie się prawdą, tylko to co jest zgodne z umysłem 

człowieka czy boskim umysłem. To co ukazuje się z umysłu człowieka jest tymczasowe; rzeczy z 

boskiego umysłu trwają na zawsze. Nadszedł czas aby boski umysł zaczął ukazywać się na ziemi. 

Myśli człowieka mogą i ukazują się w fizycznej rzeczywistości. Obecnie ukazują się jako wszystko co 

ludzka rasa zbudowała i co ludzka rasa robi, tak jak korporacje, religie, nauka, itd. Świat stworzony 

przez człowieka odzwierciedla myśli człowieka. Większość z nich nie jest taka sama jak myśli Boga. 

Ludzkość czy ludzki umysł jest w trakcie ewoluowania od umysłu zwierzęcego w umysł Boga. Każdy 

człowiek wie czym jest i co robi. 

Człowiek nie jest niczym więcej niż produktem własnych myśli. To jak myśli, taki się staje. 

Mohandas Gandhi 

Teraz kiedy można zobaczyć prawdę o życiu, ewolucja zacznie przyśpieszać. Zaczynamy widzieć 

różnicę między stworzeniem zwierzęcego umysłu i stworzeniem umysłu Boga. Zaczynamy również 

widzieć, że potrzebujemy umysłu Boga aby stworzyć raj na ziemi. 

Boski program: Ta książka to tylko duchowe myśli, boski program, który jest teraz ściągany na twój 

umysł. Zmieni on ciebie i większość ludzkości w istoty duchowe i stworzy raj na ziemi. 

Ważne jest aby uprościć sposób w jaki widzisz i znasz życie, ponieważ jest to jedyny sposób w jaki 

może być ono znane. Może być ono prawie nieskończenie skomplikowane i staranie się zrozumieć 

wszystko jest tym co ludzkość próbuje robić. Musimy pójść inną drogą i widzieć oraz znać życie w 

najprostszy sposób, ponieważ jest to jedyny sposób w jaki może być znane to wszystko co może być 

znane. Nigdy nie możemy poznać wszystkich detali, są nieskończone i jest to niemożliwe, ale możemy 

znać prosty pełny obraz życia. To próbuje zrobić ta książka. 

Wszystko powinno być uczynione ta proste jak to możliwe, ale nie o drobinę prostsze. 

Albert Einstein. 

W tej książce mówię, nie myśl, oczyść swój umysł, ponieważ to co pozostaje jest to umysł Boga, sam  

umysł stworzenia. Jeśli pozwolisz umysłowi Boga na stanie się twoim umysłem, raj objawi się w twoim 

życiu po śmierci lub kiedy wystarczająca ilość ludzi w zwierzęcym świecie, w którym obecnie jesteśmy, 

ujrzy prawdę. 

Biblia opisuje to używając dobrych i złych aniołów. Aniołowie którzy służą Bogu oraz upadli aniołowie, 

którzy są przeciwnikami Boga. Michael to dobry anioł, Szatan przedstawia złego anioła. Przedstawiają 

one twój własny umysł oraz umysł świata, który jest obecnie kontrolowany przez Szatana, ale to 

zostanie zmienione przez Michaela. 

                                            BÓG=TEN CO JEST=ŻYCIE=TERAŹNIEJSZOŚĆ 

 

                                                    Część 7-Prawda Cię Uwolni- Rozdział  7.2 
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                               Czy jesteś gotów aby umrzeć? 

Umrzesz. Czy jesteś gotowy? 

Jezus powiedział, „Chwały tego królestwa trwają tylko przez moment; chwały królestwa 

niebiańskiego trwają na zawsze”. 

Jeśli nie, musisz zacząć przygotowywać się i pozostać przygotowanym. Prawe nikt nie jest prawdziwie 

gotów. Prawie nikt nie jest prawdziwie gotów na najpoważniejszą i najważniejszą rzecz, która im się 

przydarza, która wiedzą, że się wydarzy i jest pewne, że wydarzy się wkrótce. To jest głupie, i może 

być kosztowne, ponieważ mogłoby to zadecydować o twojej wiecznej przyszłości. 

Ludzie powinni nauczyć się prawdy i życia przed czasem; wtedy nieważne jak to przyjmiesz, ale wielu 

ludzi będzie miała swoją jedyną szansę aby się jej nauczyć dokładnie kiedy to nastąpi. To dlatego, że 

jest to ludzka natura aby odkładać rzeczy na później, zwłaszcza jakiekolwiek myśli o śmierci. 

Większość ludzi stawia jej czoła, kiedy nie mają innego wyboru i to wtedy kiedy ona właśnie się dzieje. 

Wtedy jest już za późno. 

Jesteśmy jedynym zwierzęciem, które wie, że umrze. Dlatego też jesteśmy jedynym zwierzęciem, 

które może być na to gotowe. Jeśli nie wykorzystamy tej możliwości, umrzemy po prostu jak 

jakiekolwiek inne zwierzę i staniemy się nim w naszym kolejnym życiu. 

Znajomość ostatecznej prawdy będzie jedyną rzeczą, która ma znaczenie, kiedy umrzesz. Jeśli nie 

znasz prawdy i życia, nie jesteś gotów. 

Jeśli wierzysz w mit, dowiesz się od razu, ponieważ wszystko oprócz prawdy wypada prosto przez 

okno z resztą kłamstw twojego umysłu. Wszystko co jest, to prawda i życie i ty albo je znasz albo nie 

znasz. 

Nie będziesz mógł pamiętać w co wierzyłeś, kiedy ona się zdarzy. Cała prawda umysłu znika, opuszcza 

cię w ostatniej minucie. Strach i zaskoczenie twojej zbliżającej się śmierci wprowadzą cię w TERAZ. 

Twój umysł znika z wyjątkiem strachu i po raz pierwszy w życiu zaczynasz doświadczać teraźniejszości. 

Nie rozpoznasz jej i będziesz się jej bać. 

Jest to zły sposób na odejście, ale w ten sposób prawie każdy odchodzi. W ten sposób odejdziesz, jeśli  

nie nawiążesz kontaktu ze swoim ja duchowym, twoim ja nieśmiertelnym, zanim umrzesz. Jeśli 

będziesz czekać do momentu aż będziesz umierał, czekałeś zbyt długo. 

Z twojej własnej perspektywy, twoja śmierć będzie najbardziej nierealnym doświadczeniem w twoim 

życiu, ponieważ będzie to pierwsze prawdziwe wydarzenie w twoim życiu. Będziesz doświadczać 

prawdziwego życia po raz pierwszy i przerazi cię. 

Łącznie z całym strachem i niespodzianką, przychodzi zdanie sobie sprawy z tego, że umierasz, kiedy 

naprawdę nie żyłeś. W dodatku do wszystkiego innego, umierasz czując się jak głupek. Będziesz 

żałował, że nie możesz wrócić w odpowiednim czasie i przestudiować temat, robić to co robisz teraz, z 

tą różnicą, że biorąc to o wiele bardziej poważnie. 
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Ponownie narodzony: Kiedy umierasz do twojego śmiertelnego umysłowego ja zanim umrzesz 

fizycznie, narodzisz się ponownie jako twoje duchowe nieśmiertelne ja w ciele, w którym jesteś teraz. 

Przewyższasz śmierć zanim przejdziesz przez wir fizycznej śmierci. 

Nikt nie żyje szczęśliwie po tym na zawsze. Życie kończy się śmiercią, często w straszny, obrzydliwy i 

bolesny sposób. To nie jest szczęście. Jedynym sposobem w jakim możesz prawdziwie żyć szczęśliwie 

na wieki to nauczyć się prawdy i życia zanim umrzesz. 

Jezus powiedział, „Bądź żyjącym, kiedy jesteś żywy, ponieważ kiedy umrzesz i będziesz szukać, nie 

będziesz w stanie.” 

Jezus powiedział, „Ludzie czczą mnie swoimi ustami, ale ich serca są dalekie ode mnie. Czczą mnie 

na darmo, nauczając przykazań i zasad ludzkich.” 

Jezus powiedział do ludzi, którzy czcili go według nauczania zasad i przykazań ludzkich, „Nigdy cię 

nie znałem; odejdź ode mnie.” 

Musisz znać prawdziwego Jezusa zanim umrzesz, aby zobaczyć go kiedy umrzesz. 

Słyszysz ludzi mówiących, że ten i tamten umarli momentalnie. Nikt nie umiera natychmiastowo, 

przynajmniej nie z ich własnej perspektywy. Fizyczna śmierć twojego ciała może być powolna lub 

szybka, ale twój moment śmierci nigdy nie dzieje się momentalnie z miejsca w którym jesteś. 

Twoje życie nie mija przed tobą. Jesteś zbyt przerażony aby było cokolwiek innego niż strach i horror. 

Możesz widzieć światło, jakie ludzie, którzy mają doświadczenia bliskie śmierci mówią, że widzą, ale 

jest to tylko efekt stworzony przez twój mózg, kiedy umierasz, głównie z powodu braku tlenu. 

To nie jest światło raju, które jak ludzie myślą, poprowadzi ich do ich mistycznego Boga za perłowymi 

wrotami. Prawdziwa śmierć zdarza się, kiedy wszystkie iluzje umysłu umierają. 

Bliski śmierci to nie śmierć. Nikt nie wraca z prawdziwej śmierci, ponieważ z definicji twoje ciało jest 

zniszczone zbyt bardzo aby podtrzymywać twoją świadomość ani żeby żyć trochę dłużej. 

Chemicznej reakcje które odbywają się podczas śmierci czy urazu mózgu mogą powodować wszystkie 

rodzaje doświadczeń podobnych do pewnych narkotyków takich jak LSD czy DMT. To tylko inny i 

bardzo ciekawy fenomen czy halucynacja stworzona przez umierający umysł. 

Istota duchowa rozpoznaje to i wie, że nie jest to realne, że jest to umysł i że to minie. Często 

doświadcza się tego jako jasne białe światło czy bujanie się po pokoju. Jest to doświadczenie bliskie 

śmierci, nie doświadczenie śmierci. 

Doświadczenie śmierci dzieje się od razu po doświadczeniu blisko śmierci. Twój umysł umiera; 

wszystko co zostaje to ty i zbiorowy nieświadomy umysł. Żyjesz życie bez umysłu po raz pierwszy, jeśli 

nie jesteś istotą duchową. Jeśli jesteś istotą duchową, żyłeś bez umysłu wcześniej i jesteś z tym 

zaznajomiony. 

Istota duchowa gotowa jest na wszystko co się wydarza, ponieważ istota duchowa wie, że wszystko 

jest Bogiem, bez względu na to co się dzieje, dobre czy złe. 
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Każdy zdaje sobie sprawę, że będzie umierać tuż zanim to się wydarzy. Ten moment będzie 

najważniejszym momentem twojego życia. Jest to moment prawdy. 

Moment prawdy: Śmierć zdziera wszystko co nie jest prawdą, nie wieczne i nie nieśmiertelne, często 

w bardzo dziwny i gwałtowny sposób. Jeśli twoja prawda jest w słowach i mitach, tylko umysłowa 

prawda, masz problem, ponieważ twój umysł umiera, a ty nie. Jeśli znasz teraźniejszość, prawdę i 

życie, rozpoznasz je i przyjmiesz je, będziesz nimi, bez względu na to co to jest. 

Nawet jeśli znasz prawdę i życie, będziesz odczuwać strach zanim twój umysł nie umrze, ponieważ jest 

to część twojego mózgu, odruch, ale nie będziesz nim. Będziesz oglądać jak strach i ból umierają po 

raz ostatni. Będziesz wchodzić w swoje nowe rajskie ciało w łonie twojej nowej matki. Stajesz się 

czystą miłością i pozostaniesz nią na zawsze. Nie będziesz pamiętać gdzie byłeś zanim umarłeś, ale to 

nie jest ważne, ponieważ wykonałeś swoją pracę w życiu. Zostanie ona przechowana i zapisana w 

zbiorowym nieświadomym, a ty narodzisz się ponownie w raju. 

Istota duchowa nie jest zaskoczona przez prawdę i życie, które spotyka, kiedy umiera. Istota duchowa 

spotyka esencję Jezusa wcześniej i poznaje prawdę i życie z bliska. 

Jeśli jesteś z realnym żyjącym Jezusem teraz (prawdą i życiem), zawsze będziesz. Śmierć nie ma na to 

wpływu. 

Znać Boga: Istota duchowa ma również swojego Anioła Stróża, zbiorowego nieświadomego (Ducha 

Świętego), który prowadzi go przez przejście. Stajesz się bliski z Bogiem/życiem przed czasem, więc 

znasz Boga/życie, a Bóg/życie zna ciebie. Chodzi o to, aby być gotowym na wszystko, ponieważ w ten 

sposób, cokolwiek się wydarzy nie może cię zrzucić. Wiesz, że wszystko co możliwie może się 

wydarzyć jest to Bóg/życie. Jeśli nie znasz prawdziwie prawdy i życia albo znajdziesz je w ostatnim 

momencie życia, powrócisz do zwierzęcego świata. Musisz tylko znać ostateczną prawdę. 

Poznasz ją w ostatnim momencie, jeśli tylko znasz ostateczną prawdę. 

Śmierć/narodziny jest najbardziej dziką przejażdżką we wszechświecie, nawet dla osoby duchowej. 

Nikt nie lubi doznawać krzywdy, a bycie zabitym czy umieranie jest to największa krzywda jaka może 

być. Doświadczenie śmierci oznacza całkowite zniszczenie twojego fizycznego ciała i umysłu. 

Pożywienie robaków: Zniszczenie tylko jednej z twoich rąk byłoby ogromną traumą. Wyobraź sobie 

jak to jest żyć poprzez swoje zniszczone ciało. Twoje ciało przechodzi od tego co myślałeś, że jest tobą 

do sterty śmieci, pożywienia robaków, które musi być spalone lub pochowane zanim zacznie wydawać 

z siebie odór. 

Prawda jest dziwniejsza niż fikcja. Nie tylko tracisz swoje ciało, ale tracisz cały swój świat. Zabiera ona 

wszystko co masz i wszystko co miałbyś, gdybyś żył. Naprawdę, nie ma nic bardziej druzgocącego i 

gorszego. Jest to szok i groza dla każdego kto przez to przechodzi. 

Kiedy tylko przez to przejdziesz, jest wspaniale, ponieważ rodzisz się ponownie i spędzasz czas w łonie 

swojej nowej matki. Jeśli jesteś istotą duchową, pozostaje to wspaniałe i staje się coraz lepsze na 

zawsze. Jeśli wciąż jesteś zwierzęciem, będzie szło w dół po tym jak się narodzisz, ponieważ nie 

uwolniłeś się od umysłu. 
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Jeden ostatni raz: Gotowy czy nie, śmierć jest najbardziej intensywną rzeczą, która wydarza się w 

życiu. Nawet wiedza, że przechodziłeś przez nią wiele razy, nie jest dla ciebie prawdziwym 

pocieszeniem, kiedy ona nadchodzi. To dlatego jest to ważne, aby traktować ją poważnie. Jest to coś 

czego definitywnie nie chcesz ignorować ani nie doceniać. Będziemy musieli przejść przez złą śmierć 

(z bólem i strachem) przynajmniej jeszcze raz. Jeśli nie znasz prawdy, a masz szczęście, umrzesz na 

morfinie w szpitalu. To najlepszy sposób na odejście, i coraz więcej ludzi odchodzi w ten sposób, co 

jest błogosławieństwem, ale bez prawdy, będziesz z powrotem. 

Wymeldowanie się: Ludzie którzy nie znają prawdy zrobią wszystko aby żyć trochę dłużej, nawet jeśli 

są starzy i mają śmiertelną chorobę. Duchowi ludzie nie będą tego robić. Kiedy będą pewni, że mają 

nieuleczalną chorobę lub że ich ciała są po prostu za stare, chore i zniszczone aby żyć dłużej 

jakościowe życie, zakończą je bez żadnych kosztów oraz innych bzdur. 

Najlepszy sposób na odejście: Nikt celowo nie będzie popełniał samobójstwa, ale zaczną używać 

większych dawek heroiny oraz innych narkotyków aż przypadkowo przedawkują i umrą. Będą  

przyjmować narkotyki sami, jeśli będą mogli. 

Kiedy nadejdzie czas wymeldowania się, ludzie będą ogłaszać wszystkim swoim bliskim, że odchodzą i 

będą zamykać swoje obecne życie. Potem zaczną imprezę, która będzie trwała tak długo, ile czasu 

zajmie im odejście. Mogłyby to być miesiące. Ludzie, których kochają, będą przychodzić i odchodzić, 

ostatnie słowa zostaną powiedziane, itd. 

Ich intencją nie będzie umrzeć; będzie nią użycie wystarczającej ilości narkotyków, aby pozbyć się 

jakiegokolwiek bólu i dyskomfortu, więc życie będzie wspaniałe do momentu aż potrzebna ilość 

narkotyków aby to zrobić zabije ich. Jest to najlepszy sposób na odejście, i będzie to sposób w jaki 

większość ludzi będzie się wymeldowywać w przyszłości, jeśli będą mieli wystarczająco dużo szczęścia 

aby mieć wybór w jaki sposób umrzeć. 

Tylko ludzie, którzy nie znają prawdy i życia, będą narkotyzować życie w ciele, które jest na końcu 

swojego cyklu życiowego. Duchowa osoba wie gdzie się udaje, kiedy umrze i będzie czekać z 

niecierpliwością aby mieć nowe, młode, zdrowe ciało i żyć w raju. 

Problem jest taki, że nie możesz zawsze kontrolować gdzie i jak umrzesz. 

Krew, wnętrzności i przelana krew: Wielu ludzi umiera również w bardzo zły sposób, więc musisz być 

przygotowany aby odejść w najgorszy możliwy sposób. 

Filmy zawsze pokazują ludzi zabijanych w zły sposób. Tylko postaw się w pozycji ofiary i postaraj się 

naprawdę zrozumieć jak by to było. To mogłoby zdarzyć się tobie. Ludzie umierają w taki sposób przez 

cały czas, co kilka minut. 

Zapytaj siebie szczerze czy jesteś na to gotowy. Jeśli nie jesteś, ucz się prawdy aż będziesz gotowy. 

Możesz i musisz być gotowy na każdą możliwą śmierć. Możesz się jej obawiać, ale nie chcesz być 

zaskoczony czy nieprzygotowany. 

Czekać z niecierpliwością aby być zabitym przez kulę, nóż, bat, jakąś inną broń czy utonięcie, spalenie 

się na śmierć, wykrwawienie się na śmierć, porażenie prądem, upadek z wysokości, przez 

zmiażdżenie, w wypadku samochodowym, uduszenie, zawał serca, na raka, przez truciznę, infekcje, 
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itd. To są niektóre z powszechnych sposobów w których ludzie zostają zabici. Jest również wiele 

innych unikalnych sposobów, więc musisz być gotowy na wszystko. Wszystkie są inne. 

Większość ludzi umiera teraz w szpitalu na stary wiek, ale to nie jest norma. To jest właściwie bardzo 

rzadkie i jeśli ludzie nie ujrzą prawdy bardzo wkrótce, to zmieni się bardzo wkrótce. Wrócimy do 

rzeczywistej normy, którą jest gwałtowna śmierć, taka jak w ustach drapieżnika, więc musisz być 

gotów na najgorszy sposób. 

Dlatego oglądanie tak zwanych horrorów jest właściwie dobre dla kogoś kto zna prawdę; pomaga ci 

przygotować się na to co mogłoby ci się przydarzyć w bliskiej przyszłości. Powód dla którego te filmy 

są przerażające jest taki, że takie rzeczy naprawdę się dzieją. Te rodzaje filmów naprawdę mają pewną 

społeczną wartość odkupującą. Obejrzyj film, The Devil’s Rejects. Zapytaj siebie, co by było gdybyś to 

ty był ofiarami? 

Musisz być gotów aby umrzeć w najgorszy możliwy sposób aby być gotowym na życie w najlepszy 

możliwy sposób. Nie możesz tego udawać. Musisz być prawdziwie na to gotowy. 

Oszukać śmierć: Bohater w filmie zawsze wydostaje się ze złej sytuacji, ale w życiu dostajesz się do 

złej sytuacji i nie wydostajesz się z niej. 

Ludzie zawsze odnoszą siebie do bohatera, ponieważ myślą, że sami zawsze oszukają śmierć, ale lepiej 

jest wyobrazić sobie, że jesteś tym, który zostaje zabity, ponieważ jest to bardziej realistyczne. Jest 

kilka bardzo gwałtownych, bolesnych i przerażających rodzajów odejścia i musisz być gotowy na 

najgorszy możliwy sposób aby żyć życie w pełni. 

Jest to ludzka natura aby żyć w stanie wypierania, ale nie służy to prawdzie. 

Zaskoczenie: Jeśli jesteś zaskoczony, oznacza to, że nie znasz ostatecznej prawdy, i nie jesteś gotowy, 

aby odejść. Jeśli nie jesteś zaskoczony, jesteś gotów, i minie to szybko i pójdziesz do raju i nigdy nie 

będziesz musiał przechodzić przez złą śmierć ponownie. 

Będzie to koniec milionów złych śmierci przez które musiałeś przejść aby dostać się tu gdzie jesteś 

teraz. To bardzo ważne aby być gotowym na odejście aby trafić do najlepszego miejsca do jakiego 

możesz trafić. To również czyni cię wolnym w życiu, w którym żyjesz teraz. 

Nie jesteś wolny, dopóki nie będziesz gotowy na dosłownie wszystko co jest możliwe. 

Pierwotny strach: Filmy zawsze mają scenę, kiedy kogoś goni potwór czy morderca, a on biegnie aby 

się ocalić. To przeraża cię bardzo, ponieważ kontaktuje cię to z twoimi pierwotnymi strachami. W 

miarę jak ewoluowaliśmy przez zwierzęce królestwo, byliśmy gonieni przez drapieżniki i byliśmy 

jedzeni. Właściwie byliśmy w tej sytuacji miliony razy w przeszłości. Jeśli nie chcesz być w tej sytuacji 

ponownie, musisz nauczyć się ostatecznej prawdy, ponieważ tylko ona uwolni cię od zwierzęcego 

królestwa na zawsze. Wykonaj swoją pracę domową na ten temat. Nie masz nic do stracenia i 

wszystko do zyskania. Nic nie jest poważniejsze i nic nie jest ważniejsze. 

Używaj życia zanim zdarzy się najgorsze. Wiedza o tym na co musimy czekać z niecierpliwością, 

powinna pomóc ci żyć każdy moment w pełni aż nadejdzie śmierć. Żyj aż umrzesz. 



173 

Rodzisz się sam i umrzesz sam, więc musisz stawić temu czoła i zająć się tym sam. To jedyna rzecz, 

której nikt nie może zrobić za ciebie. Jezus nie może cię uratować. Jego słowa mogą pokazać ci drogę, 

ale ty możesz i musisz użyć ich aby ocalić siebie samego. 

Umierasz sam, więc musisz pokonać śmierć sam. 

Filmy i TV mogą pokazać ci jak brutalne i dzikie może być życie w zwierzęcym świecie. Pomaga to w 

zmotywowaniu cię do opuszczenia zwierzęcego królestwa. Prawda jest wyjściem. 

Basil King powiedział, „Bądź odważny, a potężne siły nadejdą do ciebie z pomocą.” 

To nie oznacza, że te siły ocalą cię fizycznie, ale zrobią to duchowo. 

Bycie odważnym było przyczyną zabicia większej ilości ludzi niż cokolwiek innego. Dlatego też, musisz 

być bardzo ostrożny w czym masz być odważny i kiedy. 

Mały strach jest dobry. Może on zrobić więcej aby utrzymać cię przy życiu niż cokolwiek innego. 

Im dłużej możesz unikać śmierci, tym lepiej możesz być przygotowany, więc nie podejmuj żadnego 

niepotrzebnego ryzyka. Prowadź zdrowy tryb życia i co najważniejsze, żyj w teraźniejszości aby 

otrzymać więcej życia z każdego momentu. 

Pewne nadejście śmierci powinno osłodzić każde życie cenną i pachnącą kroplą beztroski. 

Friedrich Nietzsche 

Doświadczenia bliskie śmierci: Dlaczego wszyscy, którzy mają doświadczenia bliskie śmierci mówią tę 

samą rzecz? Zawsze mówią, że to sprawiło, że zaczęli bardziej doceniać życie, że teraz żyją bardziej 

chwilą, bardziej w teraźniejszości. Tego możemy nauczyć się od ludzi, którzy mieli doświadczenia 

bliskie śmierci, nie tego co dzieje się po śmierci. 

Śmierć jest tak zła jak to tylko możliwe, i musisz przez nią przechodzić raz na jakiś i czas. Jest to krótkie 

doświadczenie w porównaniu do życia, które otrzymujesz, więc jest tego warte. Jeśli znasz prawdę i 

życie, rozumiesz ją i akceptujesz, ale nigdy jej nie lubisz. 

Żyj więcej w jeden dzień: Istota duchowa będzie żyła więcej w jeden dzień niż ktoś kto żyje lata w 

umyśle. 

Biblia mówi, „Jeden dzień z Bogiem jest jak tysiąc lat na tym świecie.” 

Innymi słowy, czas zwalnia, a ty otrzymujesz o wiele więcej z jednego dnia. Czas właściwie się 

zatrzymuje całkowicie z twojej własnej perspektywy, kiedy się obudzisz. 

Ludzie podejmują wszystkie swoje wysiłki aby nauczyć się jak przetrwać, kiedy to powinni nauczyć 

się jak żyć i umierać, ponieważ wszystko inne ci się nie uda. 

Tylko pamiętaj, nie można długo unikać śmierci, nawet jeśli jesteś ostrożny. Musisz być tak gotowy na 

śmierć jak to tylko możliwe, ponieważ może się to zdarzyć w każdej chwili. Zdaj sobie sprawę z tego 

jak nieprzygotowany jesteś. Zdaj sobie sprawę z rzeczywistości umierania i czemu będziesz musiał 

stawić czoła, a będzie to początek chwalebnego poszukiwania prawdy i życia. 
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Śmierć nie jest przyjemnym tematem. To najgorsza rzecz jaka jest i nikt nie chce o niej rozmawiać ani 

myśleć, ale jest prawdziwa i stawienie czoła prawdzie o niej jest jedyną drogą aby ją pokonać. Tak jak  

Jezus powiedział, to prawda cię uwolni. 

Prawdziwa wiedza o śmierci prowadzi do prawdziwej wiedzy o życiu. 

Pokonanie: Kiedykolwiek Jezus odnosi się do „pokonania”, mówi on o pokonaniu twojego własnego 

umysłu oraz umysłu reszty ludzkości. 

Pewność: Kiedy pokonasz umysł, pokonasz śmierć, ponieważ śmierć nie istnieje duchowo. Prawda  i 

życie jest jedyną prawdziwą pewnością. 

Prawda=życie, kłamstwa umysłu=śmierć.  To jest po prosu tak proste. 

Mam nadzieję, że cię przeraziłem, ponieważ tak jak napisane jest w Biblii, strach przed Bogiem 

(życiem) jest początkiem mądrości. Obawiaj się: bardzo się obawiaj. To jedyna rzecz, której 

powinniśmy się prawdziwie bać. Strach może zaprowadzić bezpośrednio do twojego ocalenia. Mam 

nadzieję, że jesteś przerażony, tak jak powinieneś być. Musisz być wystarczająco przerażony aby coś z 

tym zrobić. Strach to dobra motywacja, motywacja, która nadawała moc ewolucji, łącznie z nami. 

Biblia mówi, że niektórzy będą ocaleni przez miłość, inni przez strach. 

Nie możesz pokonać śmierci, ale możesz powstrzymać śmierć od pokonania ciebie. Może to być 

największy krok w górę lub krok w dół, w zależności od tego co wiesz. 

Nie bierz tego świata za pewnik; może on dla ciebie zniknąć w jakimkolwiek momencie. 

Prawdopodobnie już zapomniałeś jaka jest rzeczywistość sytuacji, więc wyobraź sobie, że twoje serce 

właśnie się zatrzymało teraz. To dzieje się przez cały czas; jest to morderca numer jeden i sposób w 

jaki umiera większość ludzi. To oznacza, że jest prawdopodobne, że w taki sposób umrzesz. Nazywają 

go niewydolnością serca. Twoje serce nie potrzebuje powodu aby się zatrzymać. Po prostu może się 

zatrzymać. Wpadną na powód później, ale to ci nie pomaga. Naturalnie, im starszy się stajesz, tym 

większe szanse są, że to się wydarzy, ale to również przydarza się młodym ludziom, nawet dzieciom, 

które są w znakomitej kondycji. 

Około dwóch ludzi umiera każdej sekundy, w taki czy inny sposób. Ludzie tacy jak ty. 

Niewydolność serca, udary, zakrzepy krwi, i wypadki przydarzają się młodym ludziom, więc nie myśl, 

że nie mogą przydarzyć się tobie. Za każdym razem kiedy jesz, mógłbyś się udławić. Za każdym razem 

kiedy wsiadasz do samochodu, inny kierowca mógłby cię zabić, więc nie bądź zaskoczony, kiedy 

śmierć do ciebie przyjdzie. Mógłbyś umrzeć dzisiaj, i wielu ludzi dokładnie takich jak ty dzisiaj umrze. 

To nie tylko przydarza się innym; coś przeciwnego jest prawdą. Zdarza się to każdemu i pierwszym 

krokiem do ostatecznej prawdy jest zaakceptowanie tego i co to oznacza. Śmierć to największa rzecz 

jaka wydarza się w życiu. Jest to najważniejsza rzecz jaka się wydarza. 

Śmierć jest najbardziej pewną rzeczą w życiu, i większość ludzi nie jest na nią gotowa. 

Jeśli masz chociaż odrobinę wyobraźni, powinno cię to przerazić. Możesz użyć tego strachu aby wejść  

w teraźniejszość; strach zamieni się w życie i będziesz w domu. 
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Ludzie biorący za pewnik, że będą żyć przez noc, są głupcami. Pomyśl o tym; musisz oddychać podczas 

kiedy jesteś na wpół świadomy godzinami co noc, i ludzie po prostu biorą to za pewnik. Jest to cud, i 

ludzie muszą zobaczyć ten niesamowity dar jako to czym jest, aby żyć w pełni. Wiedząc, że Bóg musi 

być z tobą, robiąc wszystko aby utrzymać cię przy życiu bez żadnej pomocy z twojej strony, jest bardzo 

bezpiecznym, kochającym uczuciem i pomaga ci spać jak dziecko. Nikt nie śpi sam, inaczej by umarli. 

Coś musi utrzymywać twoje serce, żeby biło i oddychało i to nie jesteś ty. Znajomość tej prawdy czyni 

sen o wiele lepszym. 

Prawda i życie (Jezus) nauczą cię jak żyć i jak umierać. 

Tak jak powiedział John Lennon, śmierć jest przesiadaniem się z jednego samochodu w drugi i jest 

to prawda, ale jest to jedyny samochód jaki masz aż do momentu kiedy poznasz swojego ducha. 

Najlepsze sposoby na umieranie: Znajomość prawdy i życia jest najważniejszą rzeczą, ale kiedy masz 

wybór, oddanie swojego życia aby ocalić życie kogoś innego jest najlepszą drogą na odejście. Przykład: 

Umieranie w pożarze, spalenie się na śmierć jest jednym z najgorszych sposobów na odejście, ale jeśli 

dzieje się to podczas kiedy, pomagasz ocalić kogoś innego od bycia zabitym, tak jak bycie spalonym na 

śmierć, jest to jedna z najlepszych śmierci. 

Jeśli umrzesz tak jak umarł Jezus, za prawdę i życie, jest to absolutnie najlepszy sposób na odejście. 

Dlatego też najlepiej jest spędzić swoje życie robiąc to co możesz, aby rozprzestrzeniać prawdę. 

 

 

                                                   Cześć 7-Prawda Cię Uwalnia-Rozdział 7.3 

                                  Limity Wiedzy-Nieskończoność 

Musisz wiedzieć wszystko co możesz wiedzieć, i wiedzieć, że jest to wszystko co możesz wiedzieć 

aby wiedzieć wszystko. Ważne jest aby wiedzieć to czego nie możesz wiedzieć, tak jak i wiedzieć co 

wiesz o pełnym obrazie życia. Dlatego że będziesz marnować swój czas próbując wiedzieć coś co nie 

jest możliwe do poznania, co nie ma nawet znaczenia, zamiast żyć w tym co możesz wiedzieć. 

Są rzeczy, które możemy zrozumieć naszymi umysłami i rzeczy, których nie możemy. 

Nieskończoność: Niektóre rzeczy są poza umysłem, dlatego też poza zrozumieniem, umysł musi zdać  

sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Wszystkie nieskończone i niekończące się rzeczy są poza umysłem, 

i esencja wszystkiego jest nieskończona i nigdy nie kończąca się. Przykład: nie możemy zrozumieć, że 

wszechświat trwa na zawsze, ale możemy zrozumieć, że musi. Niemożliwe jest aby wszechświat 

przestał trwać. Coś musi utrzymywać trwanie, nawet jeśli jest to tylko pusta przestrzeń. To mówi nam, 

że nieskończoność istnieje. Możemy zrozumieć, że nieskończoność istnieje bez zrozumienia 

nieskończoności. Zewnętrza przestrzeń jest najłatwiejszym sposobem aby widzieć nieskończoność, ale 

właściwie jest to natura wszystkiego w taki czy inny sposób. 

Niezwykłą rzeczą jest to, że to musi być prawdziwe. To jest pewna prawda, i jest to niemożliwe do 

zrozumienia. Jest to niesamowite, ale jest to jedna z tych rzeczy, która wnosi magię do znajomości 

prawdy i życia. Jest to idealny przykład znajomości niepoznawalnego. 
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Wewnętrzna przestrzeń: Nie ma także końca wewnętrznej przestrzeni. Prawda jest taka, że musi być 

nieskończona liczba wszechświatów w środku każdego atomu w naszym ciele. Jeśli weźmiesz kawałek 

sera i przekroisz go na pól, potem na pół i tak dalej, mógłbyś kroić na zawsze i nigdy nie zabraknie ci 

czegoś do przekrojenia. 

Nie możesz uczynić niczego z czegoś; jest to niemożliwe. Energia nie może być stworzona ani 

zniszczona, i cała materia jest formą energii. Gdybyś mógł uczynić nic z czegoś, niszczyłbyś energię, co 

nie jest możliwe. W ten sposób możesz użyć logiki dedukcyjnej aby znać coś co nie mogło być znane w 

żaden inny sposób. 

Kiedy coś podpalasz w ogniu, zmieniasz to po prostu w gorąco, światło, popiół i dym; nic nie jest 

stracone. Elektryczność, która daje moc twojemu TV czy komputerowi nie jest stracona. Możesz na 

nią patrzeć jak na wodę płynącą przez sznur do ekranu i rozpryskującą się po pokoju i z powrotem do 

środowiska. Nic nie jest stracone; zamienione jest tylko w inną formę, poruszającą się w kręgu czy 

cyklu. 

Jak często mówiłem ci, że kiedy wyeliminujesz niemożliwe, cokolwiek pozostaje, chociażby 

nieprawdopodobne, musi być prawdą? Sir Arthur Conan Doyle 

Proces eliminacji:  Czasem łatwiej jest wiedzieć czym coś nie jest niż wiedzieć czym coś jest. Aby 

poznać naturę czegoś czego nie jesteś w stanie zrozumieć, możesz użyć procesu eliminacji. Marie 

Curie użyła tego procesu aby odkryć rad. Ona po prostu wzięła trochę ziemi, w której wiedziała, że 

znajduje się rad i usunęła wszystko co wiedziała, że tam jest. Jedyne co pozostało był to rad. 

Możesz robić to samo z życiem. Po prostu usuń wszystko co wiesz, że nie jest prawdą i to co pozostaje 

musi zawierać prawdę. 

Jeśli wierzysz w mity, zacznij od nich. Prawda jest w wielu z nich i często można znaleźć ją poprzez 

proces eliminacji. 

Ekstrapolacja: Kolejna metoda nauczenia się prawdy o czymś co nie może być znane w żaden inny 

sposób jest użycie ekstrapolacji. Przykład: Nie wiemy na pewno, że słońce zaświeci rano. Wszystko co 

możemy wiedzieć jest to, że coś wydarzało się w przeszłości i natura będzie wciąż robiła to samo co 

robiła w przeszłości, chyba że zdarzy się coś co to zmieni. 

Możemy wtedy przewidywać czy ekstrapolować co zdarzy się w przyszłości, lub przynajmniej wiedzieć 

co ma największą szansę na wydarzenie się w przyszłości. Używając tej metody, możemy być prawie 

pewni, że słonce wzejdzie rano. Ziemia będzie się kręcić, a słońce będzie się palić chwilę dłużej. 

Znany wszechświat: Znany wszechświat trwa około trzynaście i pół biliona lat świetlnych i na 

poziomie cząsteczek subatomowych w środku. To jest to co możesz zobaczyć i zrozumieć używając 

obecnych narzędzi i /lub matematyki. Jest to wszechświat Newton’a; on wyjaśnił go idealnie. Praca 

Einstein’a była na krawędzi, na krawędzi wszechświata i na krawędzi tego, co nasze umysły mogą 

zrozumieć i wiedzieć na pewno. 

Jednym z celów tej książki jest powiedzenie wszystkiego co możemy wiedzieć i sprawdzić o pełnym 

obrazie życia. Jeśli coś obejmuje nieskończoność czy nieśmiertelność, mówię tak mało jak to tylko 

możliwe. Jest to strata czasu, życia, aby myśleć o czymś co jest nie do poznania. Sposobem aby 
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wiedzieć to co nie jest do poznania jest wiedzieć wszystko co możesz wiedzieć o tym co można 

wiedzieć. Krawędź nie jest miejscem w którym mamy zatrzymywać zbyt długo ani do którego mamy 

udawać się bardzo często. Odnoszę się do niej od czasu do czasu, po to aby tylko wiedzieć gdzie ona 

jest, aby znać granice umysłu. 

Wszystko co musimy wiedzieć: Nie musimy wiedzieć nic innego niż znany wszechświat i nigdy nie 

będziemy, ponieważ możemy jedynie istnieć w znanym wszechświecie. Życie żyje tylko w znanym 

wszechświecie, i nie mogło to być nigdzie indziej. Ponieważ możemy być świadomi życia tylko w 

znanym wszechświecie, nie ma sensu próbować iść dalej i starać się wiedzieć więcej. Byłoby to 

niemożliwe oraz stratą czasu i zasobów. Wszystko czego potrzebujemy to pełne zrozumienie znanego 

wszechświata aby pójść do raju. Jeżeli znasz prawdę i życie, wiesz wszystko co potrzebujesz wiedzieć i 

co możesz wiedzieć. 

Wielki Wybuch: Ekstrapolacja może pokazać nam prawdziwą przeszłość. Teoria Wielkiego Wybuchu o 

tym jak zaczął się znany wszechświat została odkryta poprzez użycie ekstrapolacji w odwrotnej 

kolejności. Mogliśmy zobaczyć, że obecny wszechświat poszerza się, więc mogliśmy nakreślić go do 

czasów, kiedy cały był na małej przestrzeni. Po prostu przywołaliśmy zdarzenie od końca. 

Wieczny wszechświat: Naukowcy używają wiedzy o Wielkim Wybuchu aby powiedzieć, że 

wszechświat ma początek, że wszystko zaczęło się w jakimś punkcie i że wszechświat nie jest wieczny 

(zawsze tu był). Jest to dobry przykład tego jak umysł jedynie może zrozumieć rzeczy z początkiem i 

końcem. Prawda jest taka, że jest wieczny i zawsze był tutaj w jakiejś formie. 

Może poszerzać się i kurczyć w kółko, tak jak serce bijące na zawsze, może się poszerzać, aż wpadnie  

na inny poszerzający się wszechświat, ale jest wieczny i nieskończony, ponieważ cokolwiek innego 

byłoby niemożliwe. Znany wszechświat może mieć początek i koniec, ale nieskończony wszechświat 

nie, nie może. Nigdy nie możesz uczynić nic z czegoś; to tylko się porusza. 

Rozum słucha siebie, a ignorancja poddaje się czemukolwiek co się jej dyktuje. 

Thomas Paine 

Logika/rozum: Użyłem ekstrapolacji oraz innych metod aby sprawdzić co jest prawdziwe, a co jest 

fałszywe, aby sprawdzić co napisane jest w tej książce. Jeśli myślisz, że mylę się w czymś, powinieneś 

użyć tych metod aby sprawdzić to samemu. 

Jednym z najłatwiejszych sposobów aby wiedzieć, że coś jest prawdziwe, jest to, że to nigdy się nie 

zmienia. 

Dowodem na to, że rzeczy które mówię w tej książce są prawdziwe jest to, że pasują do siebie i 

wspierają się nawzajem i że nigdy naprawdę nie poprawiałem nic w tej książce w ciągu dwudziestu lat. 

Dodałem lub odjąłem pewne rzeczy i powiedziałem je na inne sposoby, ale nigdy nie znalazłem 

niczego co byłoby niewłaściwe ani nikt inny nie poprawił niczego w tej książce ani niczego nie dodał. 

To mówi ci, że są prawdziwe. 

Jest wiele rzeczy, które zostały powiedziane wcześniej przez innych ludzi, ale są setki rzeczy, które 

nigdy wcześniej nie były powiedziane, nowe objawienia prawdy o życiu. Myślałbyś, że w ciągu pięciu 

lat, od kiedy ta książka jest w Internecie, ktoś mógłby poprawić albo dodać przynajmniej jedną rzecz, 
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ale nikt tego nie zrobił i możesz to sprawdzić z webmasterem, który związany był codziennie z 

publikacją tej książki w Internecie. 

Najwyższy cel: Ewoluowaliśmy myślący, racjonalny umysł dla wyższego celu i tym celem jest użycie go 

aby nauczyć się podstawowej prawdy o życiu. To musi być cel, ponieważ nic innego naprawdę nie ma 

znaczenia. To wyjaśnia nasze życie. 

Jeśli znajomość prawdy o życiu nie jest najważniejszą rzeczą, co jest? 

To oddziela nas od innych zwierząt. To jedyna rzecz, jaka może zrobić różnicę. Nieważne co jeszcze 

robimy, dopóty dopóki uczymy się ostatecznej prawdy o życiu. Musimy zrobić jedyną rzecz, jaką 

możemy zrobić lepiej od innych zwierząt aby wypełnić naszą ewolucyjną pozycję w życiu i przejść do 

następnej pozycji. 

Możemy być pewni, że wiara w fałszywe prawdy, takie jak mity, nie pomoże nam, i prawdopodobnie  

nas skrzywdzi. Prawda jest jedyną rzeczą, która może możliwie nam pomóc. 

Ostateczna prawda=rozkosz, ponieważ zawsze wiesz co się dzieje. 

Schody do nieba: Możemy użyć narzędzi do znajdowania prawdy aby wiedzieć, że jesteśmy 

nieśmiertelni oraz istotami duchowymi. Nie możemy zrozumieć nieśmiertelności ani być 

bezpośrednio świadomymi naszej duchowej natury, ale możemy użyć naszej dedukcyjnej logiki aby 

zrozumieć jak niemożliwe jest dla nas aby nie być, więc musimy być. 

Życie pokazuje ci prawdę, a prawda pokazuje ci życie. 

Pierwsza prawda: To wszystko zaczyna się od faktu, że nie można być świadomym bycia 

nieświadomym. To  mówi nam, że musimy być nieśmiertelni, co prowadzi do wszystkiego innego. Jest 

to pierwsza prawda, ponieważ to jesteśmy my; jedyną rzeczą, której możemy być absolutnie pewni 

jest to nasza własna świadomość. Nie możemy być nawet pewni czy ktokolwiek inny jest świadomy, 

nasza własna świadomość jest jedyną rzeczą, o której możemy powiedzieć, że naprawdę ją znamy i to 

prowadzi bezpośrednio do całej innej prawdy, a prawda prowadzi do życia. 

Prawda prowadzi do życia, a życie prowadzi do prawdy. To jedyny powód dla którego, kiedy odkryjesz 

prawdę i życie, nigdy jej nie stracisz. 

Istniałem od całej wieczności, i zaczekaj, jestem tutaj, i będę istnieć do końca czasów, gdyż mój byt 

nie ma końca. Khalil Gibran 

Fakt naszej własnej świadomości prowadzi bezpośrednio do wiedzy, że jesteśmy nieśmiertelnymi, 

duchowymi bytami. Jeśli dodasz dowód ewolucji oraz to jak życie naturalnie płynie na przód, możesz 

również być pewien, że reinkarnacja jest prawdą i że my ewoluowaliśmy. 

Jedna rzecz prowadzi do kolejnej. Jest to jak wchodzenie po schodach krok po kroku. Możesz jedynie 

zobaczyć stopień na którym jesteś oraz kolejny. Kiedy go podejmiesz (nauczysz się prawdy), następny 

krok staje się widoczny albo jest tobie wyjawiony, więc wchodzisz schodami do raju (ostatecznej 

prawdy), zaczynając tu gdzie jesteś teraz. 
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Płatki śniegu: Nieskończoność nie oznacza, że jest inny świat dokładnie taki jak nasz czy wiele rzeczy  

dokładnie takich samych. Coś odwrotnego jest prawdą. Jest nieskończona ilość rzeczy i żadna z nich 

nie jest dokładnie podobna. Wszystko jest jak płatki śniegu. 

Fraktale: Możesz to zobaczyć w tym co nazywamy fraktalami czy Zbiorem Mandelbrota (poszukaj w 

Internecie). Prosta formuła czy wzór mogą powtarzać się nieskończoną ilość razy bez okazania się tą 

samą rzeczą czy wynikiem. 

Większość rzeczy będzie bardzo bliska tego samego, ale nigdy dokładnie taka sama. Tak działa 

Bóg/życie. Ta sama prosta rzecz powtarza się przez cały czas (równoważące się przeciwieństwa), i 

robiąc to, z pomocą zbiorowego nieświadomego, tworzy najbardziej skomplikowane i różnorodne 

rzeczy w naturze, łącznie z nami. 

Fraktale są sposobem w jakim możemy pojąć jak fizyczny wszechświat porusza się w dokładnej 

równowadze, ale nigdy nie jest taki sam. Jest prawdziwe zawsze nowy. 

Wola Boga: Siła równoważąca jawi się jako cała energia (ruch/siła) i cała materia (fizyczne rzeczy). 

Równowaga robi wszystko i jest wszystkim. Spójrz na pełny obraz, całość, i zawsze będziesz w stanie 

zobaczyć ostateczną prawdę. Stoi ona za nieskończonymi różnicami w życiu. Będziesz widział i znał 

wolę Boga. 

Wszystko czego chcę się nauczyć, to myśleć tak jak myśli Bóg. Albert Einstein 

Twoje królestwo przyjdzie, zakończysz na ziemi. Mateusz 6:10 

Kiedy poznasz wolę Boga, poznasz podstawową naturę wszystkiego, i zobaczysz, że życie jest 

perfekcyjne i na automacie. Możesz się zrelaksować, przestać myśleć, zostawić prowadzeniu Bogu i po 

prostu żyć w teraźniejszości. Wola Boga staje się twoją wolą. 

Biblia mówi, ktokolwiek wykonuje wolę Boga, powinien żyć w raju na zawsze. 

Znajomość przyszłości: Znajomość Boskiej woli nie oznacza, że możesz przewidzieć przyszłość. Nikt 

nie zna przyszłości. Nie może być znana. Możesz wiedzieć jaka będzie i jakie są najlepsze prognozy na 

to, że coś się wydarzy, ale nigdy nie będziesz dokładnie wiedział co się wydarzy. 

Proroctwo: Jest nieskończona ilość możliwych zmiennych i wariantów. Całe proroctwo jest nieprawdą. 

Ludzie tylko zgadują i czasami mają szczęście. 

Post reżyserowanie: Proroctwo które wydaje się całkowicie dokładne, zostało napisane po 

wydarzeniu, a jedynie przedstawiono je jako napisane przed wydarzeniem aby ogłupić ludzi. Nazywa 

się to post reżyserowanie jako przeciwieństwo prognozy. Inne tak zwane proroctwo zostało napisane 

w mglisty sposób tak aby wiele rzeczy mogło być w nim wyobrażonych czy wyczytanych. 

Potem są rzeczy takie jak Biblia przewidująca Stan Izraela. Ludzi mówią, że jest to dowód na to, że 

Biblia przewiduje przyszłość. Żydzi chcieli i pracowali w kierunku tego aby zdobyć własną ojczyznę 

przez całą swoją historię. Było to bardzo prawdopodobne, że w końcu się to wydarzy. Żydzi napisali  

Biblię i powiedzieli w niej, że zdobędą ojczyznę zanim to zrobili, ponieważ to pomogło im ją zdobyć. 

Mogli powiedzieć, że było to prorokowane, i kiedy to się wydarzyło, powiedzieć, że to dowodzi, że 
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proroctwo jest prawdą. Mówią, że jeśli to okazało się prawdą, pozostałe rzeczy również się takie 

okażą. 

Wydarzenia w tej domenie są poza zasięgiem dokładnej prognozy z powodu różnorodności 

czynników, które się dzieją, nie z powodu jakiegokolwiek braku porządku w naturze. 

Albert Einstein 

Nie musisz być bystry aby znać ostateczną prawdę; dziecko może ją znać. Takie jest jej piękno. 

Wschodzące i zachodzące słońce ją ukazuje. W rzeczywistości, to tak zwani inteligentni i uczeni ludzie 

mają największą trudność w ujrzeniu prawdy. 

Tak jak Jezus powiedział, To co jest ukryte przed mądrym i wykształconym, zostało wyjawione 

dzieciom (otwartym umysłom). 

Czas i przestrzeń: Istnieje ona tylko w związku z żyjącym bytem i w związku z tym co dzieje się w  

środowisku tego bytu. Nie ma dużego ani małego, szybkiego czy wolnego, z wyjątkiem w związku do 

siebie samego oraz innych rzeczy wokół niego oraz patrząc z perspektywy żyjącej istoty, ze 

świadomości jednostki. 

Ludzie myślą, że nie ma sposobu aby podróżować do innych światów, które mają życie takie jak nasze; 

dystans jest zbyt wielki. To może być prawda dla fizycznego życia, ale nie dla duchowego. Moglibyśmy 

narodzić się ponownie w światach wewnątrz nas bez konieczności pójścia nigdzie. 

Einstein udowodnił, że przestrzeń, rozmiar czy odległości są relatywne i prawda jest taka, że duchowo, 

jesteśmy już wszędzie, tak jak pusta przestrzeń jest wszędzie. Jesteśmy tylko świadomi środowiska w i 

wokół żyjącego ciała w którym nasz duch jest obecnie skupiony i my zawsze skupiamy się w żyjącym 

ciele. Potrzebujemy fizycznych zmysłów aby postrzegać życie i musimy być w fizycznym ciele aby mieć 

fizyczne zmysły, dzięki którym doświadczamy życia. Potrzebujesz oczu, aby widzieć, uszu, aby słyszeć, 

itd. 

Czas przestrzeni, powtórne narodziny: Przestrzeń, czas, rozmiar oraz szybkość są względne. Gdybyś 

nie miał punktów referencyjnych, nie byłbyś w tanie wiedzieć nic o przestrzeni, czasie, rozmiarze ani 

prędkości. To dlatego, że te rzeczy istnieją tylko w związku (względnym) do przedmiotów w 

środowisku. Bez tych odniedień, nie byłoby sposobu aby wiedzieć ile czasu mija, rozmiaru środowiska 

ani jak szybko się poruszasz. Dochodzisz do tego stanu po tym jak umrzesz. Ten stan umożliwia 

zbiorowemu nieświadomemu umysłowi ustawić cię wszędzie w fizycznej rzeczywistości. Dla ciebie to 

wydaje się jakby żaden czas nie minął i żaden ruch się nie wydarzył, nawet jeśli narodzisz się 

ponownie bilion lat później i bilion lat świetlnych od miejsca gdzie byłeś, kiedy umarłeś. 

Fakt, że jesteśmy duchowo wszędzie oznacza, że zawsze możemy od razu ponownie narodzić się 

gdziekolwiek w nieskończonym wszechświecie, w czasie i miejscu, które odpowiadają naszemu 

poziomowi świadomości i gdzie musimy się udać aby utrzymać nasze życia w równowadze. 

Na świecie z taką dużą ilością ludzi jak ziemia, nie ma już potrzeby aby iść gdzie indziej dla równowagi. 

Większość duchów reinkarnuje się i żyje swoje każde życie dokładnie tutaj. 

Nieznane: Nie jesteśmy w stanie bardziej zrozumieć jak możemy być wszędzie niż zrozumieć 

nieskończoność. Umysł nie może bardziej zrozumieć tego czym jest nicość niż zrozumieć czym jest coś. 
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Jest wiele rzeczy, których nigdy nie zrozumiemy ani nie będziemy w stanie zrozumieć. Nie musimy 

rozumieć czym cokolwiek jest aby trafić do raju. Musimy tylko wiedzieć co wszystko robi w związku z 

nami i teraz to wiemy. 

Rzeczy takie jak czarne dziury, mechanika kwantowa, dziury robaków oraz inne wymiary, teoria strun, 

czarna materia i energia, zakrzywienie czasoprzestrzeni, UFO oraz inne tajemnicze zjawiska mogą lub 

mogą nie być kiedykolwiek zrozumiane, ale to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze będzie to tylko 

ukazaniem się równowagi w taki czy w inny sposób. 

Nawet jeśli wysoce zaawansowani obcy z innej planety pojawią się, nie zrobi to prawdziwej różnicy, 

ponieważ żyją oni w tym samym wszechświecie co my i są kontrolowani przez tę samą siłę. 

Ostateczna prawda jest taka sama dla wszystkiego we wszechświecie. 

UFO: Jeśli odwiedza nas życie z innych światów czy wymiarów, musieliby być o wiele bardziej 

wyewoluowani od nas. Te wysoko zaawansowane formy z zewnętrznych przestrzeni, wewnętrznych 

przestrzeni, z innych wymiarów, bez wątpienia znają prawdę i życie i tylko czekają na nas abyśmy 

nauczyli się jej i żyli w niej zanim dokonają bezpośredniego kontaktu. 

Czekają pewnie na nas aż staniemy się istotami duchowymi, zanim dadzą nam o sobie znać. Ich 

wyższa technologia będzie dla nas nagrodą, kiedy wzrośniemy ponad zwierzęcą rzeczywistość. Ich 

wyższa technologia dana jest prawdopodobnie wszystkim formom życia, które wzrosły ponad poziom 

zwierzęcy, jako prezent ukończenia szkoły. Pokażą nam jak zatrzymać starzenie się, wyleczyć wszystkie 

choroby, itd. 

Nie mogą nam dać tych zaawansowanych technologii zanim się nie zmienimy, ponieważ użylibyśmy 

ich do zabicia samych siebie oraz ich. Nie mogą nam pomóc aby dokonać zmiany, ponieważ my sami 

musimy się zmienić. 

Mogliby pokazać nam drogę i prawdopodobnie byli aniołami, którzy ukazali się prorokom w 

przeszłości. Mogliby być odpowiedzialni za masową hipnozę, która ukrywa prawdę aż do teraz i która 

ukryła ich obecność przed nami. Mogą używać mnie abym napisał tę książkę. Coś mnie używało i to 

mogli być oni. 

Ludzie zawsze czekają na kogoś kto przybędzie i ocali ich, czy jest to mesjasz czy ET, a prawda jest 

taka, że musimy ocalić sami siebie. Jest to jedyny sposób w jaki może to zadziałać. 

Biblia mówi, że Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie. O tym mówi Biblia. Niektóre rzeczy 

musimy zrobić dla siebie samych, a stanie się istotą duchową jest jedną z nich, najważniejszą, jedyną 

która ma znaczenie. 

Gonić nasze ogony: Umysł będzie gonił za rzeczami, których nie rozumie na zawsze. W fizycznym 

wszechświecie, każde rozwiązanie tworzy kolejny problem, każda odpowiedź rodzi następne pytanie. 

To będzie powodowało, że umysł będzie biegał w kółko na zawsze. Jest to dokładnie to, co 

diabeł/umysł chce abyśmy robili. 

Jedyną rzeczą, którą musimy zrozumieć jest to, że nie musimy rozumieć wszystkiego, nie możemy 

zrozumieć wszystkiego. Musimy tylko rozumieć to co możemy zrozumieć, nic więcej i nic mniej. 

Musimy tylko rozumieć podstawową naturę wszystkiego i rozumiemy ją, jeśli rozumiemy siłę 
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równoważącą, nasz umysł, zbiorowego nieświadomego. Kiedy zrozumiesz prostą naturę życia, znasz 

ostateczną prawdę. To dlatego Jezus powiedział, że małe dzieci oraz starsze dzieci mogą ją zrozumieć. 

Serce skomplikowanych komputerów używa prostych przeciwieństw (on/off), tak jak robi pozostałe 

życie. Jest to objawienie przeciwieństw zwane kodem binarnym. Wszystko we wszechświecie opiera 

się na pozytywnym i negatywnym tańcu życia, ponieważ jest to życie. 

Nauka odnośnie pełnego obrazu: Naukowcy zajęci są pracą nad pewną częścią życia, ale 

potrzebujemy ich aby pomogli zdefiniować pełny obraz. Gdyby najbardziej utalentowani naukowcy 

skupili się po prostu na pełnym obrazie przez kilka miesięcy, mielibyśmy to zrobione. Potem mogliby 

wrócić do poszczególnych części, znając już pełny obraz. Religie potrzebują bardziej naukowego 

wkładu. Nauka i religia potrzebują połączyć się nad projektem pełnego obrazu. Potrzebujemy 

wszystkich naszych najlepszych umysłów, aby nad tym pracowały. 

Ta książka wyjaśnia wszystko, ale zawsze mogłoby to być wyjaśnione lepiej. Im więcej ludzi to 

wyjaśnia i na więcej różnych sposobów, tym lepiej będzie to wyjaśnione. 

Nauka to nie organizacja; to metoda testowania i ponownego testowania teorii wystarczającą ilość 

razy aby ustanowić, że jest to prawda. 

Ludzie myślą, że jeśli zrozumiemy jak życie działa, zabierze to z niego magię. Coś przeciwnego jest 

prawdą. Zaczniesz widzieć prawdziwą magię życia. 

Dorosły ujrzy tajemnice życia ze zdumieniem dziecka. 

W miarę jak zdobywamy wiedzę, rzeczy nie stają się bardziej zrozumiałe, ale bardziej tajemnicze. 

Albert Schweitzer 

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest tajemniczość. 

Albert Einstein 

Obiektywny/subiektywny: Nauka zajmuje się obiektywnym, prawdą umysłu. Religia zajmuje się 

subiektywnym, rzeczami, które nie mogą być pojęte przez umysł. Ludzie nie sądzą, że są one 

kompatybilne. Nie tylko są kompatybilne, ale obie są bardzo ważne aby nauczyć się i żyć w ostatecznej 

prawdzie. 

Nauka zdaje pytanie „jak”. Religie pytają „dlaczego”. 

Musisz uczynić jedno z dwóch, obiektywnego i subiektywnego, z nauki i religii aby ujrzeć pełny obraz. 

Obiektywny jest słowami w piosence, subiektywnym jest muzyka. Słowa pochodzą z umysłu; muzyka z 

ducha. Musisz być łącznie naukowcem i mistykiem aby znać ostateczną prawdę. 

Najwspanialsi naukowcy byli mistykami. Newton i Einstein byli mistykami. 

Einstein powiedział, że im więcej się uczymy, tym bardziej tajemniczy staje się wszechświat. Newton 

był bardzo religijną osobą, która spędziła więcej czasu próbując zrozumieć Biblię niż świat fizyczny. 

Wiedzieli, że nauka sama w sobie nigdy nie będzie w stanie zrozumieć wszystkiego. 

W tej książce, cytuję Einsteina więcej niż kogokolwiek innego, z wyjątkiem Jezusa. 
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Jezus powiedział, „Kiedy uczynicie jedno z dwóch, będziecie nazywać się synami człowieka.” 

Obiektywny/subiektywny, nauka/religia, fizyczny/duchowy, człowiek/Bóg są dwoma, z których 

musisz uczynić jedno aby znać i żyć w prawdzie/życiu. 

Nauka bez religii jest kulawa; religia bez nauki jest ślepa. 

Albert Einstein 

Wszystko ma sens: Tylko dlatego, że nie wszystko może być zrozumiane poprzez umysł, nie oznacza, 

że wszystko nie może mieć sensu. Może, ale nie może po prostu mieć sensu używając jedynie nauki. 

Musisz złożyć obiektywne i subiektywne razem, skończone i nieskończone, aby wszystko miało sens. 

Nie wszystko co może być policzone, liczy się i nie wszystko co liczy się, może być policzone. 

Albert Einstein 

Nauka ma swoje limity, i znajdują się one na krawędzi wszechświata. Jeśli „wyjdziesz”, wbiegniesz w 

nieskończoność, która nie ma sensu dla umysłu. Jeśli „wejdziesz”, wpadniesz na mechanikę kwantową, 

która także nie ma sensu z perspektywy umysłu. To mówi nam, że brak sensu może mieć sens. Nie 

musisz czegoś rozumieć własnym umysłem aby to miało sens i było prawdziwe. Fakt jest taki, że nie 

miałoby to sensu, gdybyśmy mogli zrozumieć wszystko umysłem. 

Możesz wiedzieć, że coś jest prawdziwe bez bycia w stanie tego zrozumieć. 

Nieskończoność jest tego dobrym przykładem. Wiemy, że to musi być prawda, ale nigdy nie będziemy 

w stanie tego zrozumieć. Umysł może zrozumieć tylko rzeczy, które mają granice; on żyje tylko w 

świecie. Nasz duch żyje w świecie granic oraz innym świecie, którego nigdy nie będziemy w stanie 

zrozumieć, ponieważ jest nieskończony i wieczny. 

Brak sensu, ma sens. 

Fakt, że brak sensu może mieć sens jest kluczem do wolności dla intelektualistów, naukowców oraz 

innych, którzy wierzą mocno w umysł. Niektóre rzeczy nie są możliwe do zrozumienia, i nigdy nie będą 

i nie mogą być zrozumiane, więc wszystko może być zrozumiane. Musisz tylko zrozumieć, że niektóre 

rzeczy są niemożliwe do zrozumienia, że nie mają być zrozumiane i że mają sens. 

Jest różnica między rzeczami na krawędziach naszej rzeczywistości, które nie mają sensu, są 

nonsensem. Większość tego w co ludzie wierzą, że jest prawdą w tradycyjnych religiach to nonsens. 

Przykład: Opowieść o Locie. Oddał swoje córki dziewice w tłum do zgwałcenia, aby pokazać dobre 

maniery i żeby przestały pukać do jego drzwi. Uprawiał on również seks ze swoimi córkami, a Biblia 

mówi, że był on jednym z najbardziej prawych mężczyzn, którzy kiedykolwiek żyli. Większość rzeczy w 

Biblii nie ma sensu, ale to rzeczy w Biblii, które mają sens będą kluczowe dla wielu aby uciec od 

umysłu. 

Bóg/życie zawsze będzie tajemnicą. Możemy wiedzieć, co Bóg/życie robi, ale nigdy nie będziemy 

wiedzieć czym naprawdę jest ani czym cokolwiek jest naprawdę. Nie wiemy czym jest grawitacja ani  

czym naprawdę jest cokolwiek inne, i nigdy nie będziemy wiedzieć. Wszystko co możemy wiedzieć jest 

to, że wszystko fizyczne jest formą energii poruszającej się w równowadze i to wszystko. To nie ma 
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znaczenia, ponieważ musimy tylko znać prawdę (równowagę) i doświadczyć życia całkowicie. 

Tajemnica tego czym życie naprawdę jest czyni życie nawet wspanialszym i bardziej interesującym. 

Niemoralność i nieskończoność obydwa zaczynają się na „I”:  Są one rzeczami, które wiemy, że są 

poza umysłem. Znajomość tych dwóch rzeczy prowadzi do znajomości innego „I”(Siebie), trzeciego w 

trójcy „I” rzeczy, które są niepoznawalne dla umysłu. 

Biblia mówi, będziesz znać niepoznawalne. To oznacza, że będziesz wiedział jak życie działa, ale nigdy 

nie będziesz wiedział czym życie jest. Jest nieznane, ponieważ jest nieskończenie głębokie i płytkie 

równocześnie. Oznacza to, że nawet jeśli będziesz żył na zawsze wiedząc jak ono działa, co będziesz 

wiedział, nigdy nie będziesz wiedział czym ono jest. Będziesz je znał coraz lepiej i lepiej. Będziesz znał 

tak bardzo jak będziesz mógł i był z nim tak bardzo jak będzie mógł, ale nigdy nie przestaniesz 

poszukiwać ani wiedzieć więcej o tym co jest nie do poznania. Zaskakuje cię ono na zawsze; życie 

zawsze jest nowe. 

Ostatni krok: Pełna wiedza jak działa wszystko uwalnia cię abyś zaczął wiedzieć co to jest. Kiedy nie 

musisz dłużej myśleć o tym dlaczego rzeczy się dzieją, i wiesz, że wszystko jest perfekcyjne przez cały 

czas, naprawdę możesz zacząć żyć życie w pełni. Wiedza o tym jak to działa jest pierwszym krokiem i 

prawie nikt nie podejmuje tego kroku. Dlatego jest ta książka i dlatego musimy powiedzieć ludziom 

aby ją przeczytali. Musimy sprawić aby ludzie zrobili pierwszy krok. Następnym krokiem jest życie 

życia i to jest ostatni krok, ponieważ on nigdy się nie kończy. Będziesz znać to co jest nie do poznania, 

tak jak mówi Biblia, ale to wciąż jest niepoznawalne. Nie ma tu sprzeczności, chociaż ludzie, którzy nie 

zrobili pieszego kroku będą myśleli, że jest. Właściwie nie mogłoby to być jaśniejsze. 

Mądrość stawia granice, nawet w wiedzy. Friedrich Nietzsche 

Wszystko jest umysłem: O Bogu można powiedzieć, że jest umysłem albo wolą, która ukazuje się jako 

życie oraz fizyczny wszechświat, wszystko realne. Naszym celem jest znać ten umysł całkowicie, 

wiedzieć co robi i dlaczego to robi; znając go tak dobrze, stajemy się jego częścią, stajemy się nim. 

Wola Boga staje się twoją wolą; jego umysł naszym umysłem. Stajemy się ręką Boga i wolą Boga. 

Musimy również wiedzieć, że jest wypaczenie umysłu/Boga, umysł zwierzęcy lub umysł bestii, którego 

religie nazywają diabłem. Znajduje się w środku nas i musi być pokonany zanim będziemy mogli 

zobaczyć i znać Boga. 

Umysł Boga oraz boski zbiorowy nieświadomy składa się z całego świadomego życia, z wyjątkiem 

umysłu zwierzęcego. Fizyczny wszechświat jest ukazaniem się woli w pełni wyewoluowanych form 

oraz woli ludzkości i niższych zwierząt na ziemi. 

Jest to najbliżej jak tylko możesz być aby zrozumieć czym jest wszystko. 

Umysł Boga tworzy prawdę i życie. Cała fizyczna rzeczywistość jest umysłem Boga w akcji, który sam 

się ukazuje. Byłoby jedynie nic, pusta pustka, gdyby nie było umysłu. Stać się jednym z tym umysłem, 

oznacza stać się jednym z Bogiem, i wyewoluować ze zwierzęcego umysłu. Zwierzęce królestwo w 

którym jesteśmy teraz jest również umysłem, konkurującym z umysłem Boga o nasze dusze. Pierwsze 

zdania Biblii opisują jak umysł Boga zmienia bezforemną pustkę we wszechświat w którym żyjemy i 

jak perfekcyjny on był. Potem Genesis opisuje jak ten świat został skorumpowany przez umysł bestii, 
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który staraliśmy się pokonać od tego czasu. Jeśli wiesz jak go interpretować, nowy testament mówi 

nam jak pokonać zwierzęcy umysł. 

Tak jak mówi Biblia; kto wypełnia wolę Boga, będzie mieszkał w raju na zawsze. 

Wolą Boga jest najpierw wiedza czym ona jest, nauczenie się prawdy, a potem uczenie innych prawdy. 

Stajesz się prorokiem. To następny i ostatni krok w ludzkiej ewolucji. 

 

 

                                                     Część 7-Prawda Cię Uwolni- Rozdział 7.4 

                                              Prawda o Bogu 

Jedyną rzeczą jaka mogłaby nazywać się Bogiem jest natura, prawda, życie, miłość, teraźniejszość, 

teraz, siła, energia, wszystko i nic. Bóg jest siłą równoważącą, która tworzy i kontroluje nieskończony 

wszechświat, siła która daje nam życie i wszystko w nim. To wyjaśnia to w słowach, ale nie to jest 

nawet bliskie doświadczenia tego czym naprawdę to jest. Niektóre rzeczy, większość realnych rzeczy, 

możesz jedynie znać poprzez doświadczenie. 

Czego Bóg nie robi: Możemy wiedzieć i wiemy, że Bóg nie dostaje szału, nie ogląda nas, nie osądza i 

nie karze, ani nie wygląda i nie działa jak człowiek. Bóg nie mówi do ludzi, nie odpowiada na 

modlitwy, nie myśli i nie planuje rzeczy. Bóg nie jest jak król siedzący na tronie. Bóg nie jest tym co mit 

mówi, że jest. 

Alfa/omega: Bóg nie jest odłączoną formą. Bóg jest we wszystkich formach. Bóg jest samym życiem i 

siłą równoważącą, która je kontroluje. Biblia mówi tę samą rzecz. Mówi, „Bóg jest alfą i omegą, 

początkiem i końcem, tym co było, tym co będzie, wszechmocnym.” Nie może być to lepiej 

powiedziane niż w ten sposób. 

To co Bóg rzeczywiście robi: Jestem jaki jestem. Teraz wiemy gdzie Bóg jest (wszędzie), jak Bóg 

wygląda (wszystko), co Bóg robi (wszystko), i jak być z Bogiem (pokonać nasze zwierzęce umysły). 

Wszystko oprócz naszego fałszywego ja umysłowego jest Bogiem i Bóg jest tym również w 

niebezpośredni sposób. Kiedy kochasz swojego wroga, co Biblia mówi, żeby robić, kochasz zwierzęcy 

umysł. Pamiętaj, kochać oznacza zwracać uwagę. Musisz zwracać uwagę na zwierzęcy umysł aby go 

pokonać. Musisz go zobaczyć takim jaki jest aby nie być w stanie go wytrzymać i zrobić to co musisz 

zrobić (nauczyć się i rozprzestrzeniać prawdę i życie) aby go pokonać. 

Boski związek: Bóg jest w ludzkiej formie tylko wówczas, kiedy pozwolimy Bogu ukazać się poprzez 

nas. Reprezentujemy Boga oraz umysł. Bóg może mieszkać poprzez nas, a my możemy żyć poprzez 

Boga. Bóg daje nam życie, a my dajemy Bogu fizyczne ciało. To prawdziwy związek niebiański. Prawda 

sprawia, że Bóg staje się ciałem poprzez nas. 

Jezus powiedział, „On będzie mieszkał w tobie i będzie żył w tobie”. 

Królowie: Dlaczego ludzie zakładają, że Bóg jest i lubi te same rzeczy, które próżni, zaabsorbowani 

sobą, egocentryczni, niepewni i ziemscy królowie lubili? Kiedy Biblia została napisana, królowie byli 
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wszechmocni, więc ludzie naturalnie doszli do wniosku, że Bóg musi być jak i nawet bardziej 

wszechmocny król. Pomyśleli, że skoro królowie lubili być wychwalani, i żeby mówiono im, że są 

wspaniali, to samo lubiłby Bóg. 

Nie mogę wierzyć w Boga, który chce być czczony przez cały czas. 

Friedrich Nietzsche 

Ludzie ciągną ignorancję z przeszłości do teraźniejszości, co czyni ich nawet większymi ignorantami niż 

ludzie z przeszłości. Mogę zrozumieć dlaczego prymitywni, pozbawieni wiedzy ludzie w przeszłości 

wierzyli i robili rzeczy, które zrobili, ale dlaczego nowocześni ludzie wciąż mieliby to robić? Królowie 

byli najgorszymi ludźmi jacy kiedykolwiek żyli; byli ostatecznymi seryjnymi mordercami. To chore 

myśleć, że Bóg jest taki jak oni. Kto naprawdę chciałby spędzić wieczność z taką istotą? 

Palić ludzi: Wiele religii wierzy, że piekło to miejsce gdzie Bóg wysyła ludzi aby palili się na zawsze. Nie 

chciałbym być z kimś kto pali kota, nie mówiąc już o paleniu milionów ludzi na zawsze. Żadna 

przyzwoita osoba by nie chciała. Nawet ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że piekło to tylko 

metafora i myślą, że piekło jest naprawdę tylko miejscem, gdzie będą cierpieć na zawsze, nie są lepsi. 

Nikt nie powinien cierpieć w ogóle, nie wspominając nawet, że na zawsze. Kochający, wszechmocny 

Bóg, nie pozwoliłby nikomu cierpieć. 

Według Biblii i religii, dziewięćdziesiąt dziewięć procent stworzeń stworzonych przez Boga, pójdzie do 

piekła. Tylko kilku księży i kaznodziei pójdzie do nieba. Dlaczego wszechmocny Bóg miłości miałby to 

zrobić? Nie zrobiłby tego, więc Biblia czy sposób w jaki jest interpretowana jest nieprawdą. 

Każda religia jest prawdą w taki czy w inny sposób. Jest prawdziwa, jeśli rozumiana jest 

metaforycznie. Jednak kiedy utkwi w swoich własnych metaforach, interpretując je jako fakt, wtedy 

masz kłopot. Joseph Campbell 

Czas aby przestać: Biblia przedstawia Boga jako starego człowieka z brodą, który postępuje jak srogi 

ojciec czy król na tronie, ponieważ Jezus oraz inni używali słowa ojciec jako metaforę Boga oraz 

królestwa jako metaforę raju. Metafora nie ma być dosłowną prawdą, ale ludzie z przeszłości i 

teraźniejszości mówią, że są one dosłowną prawdą. Czas aby ludzie przestali to robić. To zniekształca 

prawdę i jest mylące. 

Jezus powiedział, „Ale mówię wam, uczeni i Faryzeusze, hipokryci! Ponieważ zamykacie Królestwo 

Raju przed ludźmi; ponieważ sami do niego nie wchodzicie, ani nie pozwalacie tym, którzy wchodzą 

wejść.” 

Biblia portretuje Boga jako wszystko (alfa i omega), oraz jako starego człowieka w niebie. To tylko 

jedno z wielu sprzeczności w Biblii. Nawet ze wszystkimi sprzecznościami, wielu ludzi wciąż upiera się, 

że jest to dosłowna prawda. Jeśli ktokolwiek zasługuje aby palić się na zawsze, to ludzie, którzy 

mówią, że wierzą, że mity są prawdziwe. Nie zważają na prawdę i utrudniają aby prawda została 

wyjawiona. 

W Chrześcijaństwie, ani moralność ani religia nie ma kontaktu z rzeczywistością w żadnym 

wypadku. Friedrich Nietzsche 
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Obserwowanie nas: Cała koncepcja o człowieku/Bogu w niebie jest bardzo egoistyczna. Tylko forma 

życia, która jest tak zapatrzona w siebie (ludzkość) pomyślałaby, że inna forma życia oddawałaby 

swoje życie ich życiu. Prawda jest taka, że nikt cię nie obserwuje, a ty nie chciałbyś tego w żaden 

sposób. 

Prawda jest taka, że nikt tak naprawdę nie chciałby aby mity były prawdą. 

Każdy naprawdę chce trochę prywatności. Ludzie którzy mówią: „Czuję jak Bóg na nie patrzy”, 

naprawdę mnie przerażają. Oznacza to, że Bóg którego sobie wyobrażają obserwuje ich w łazience i 

kiedy uprawiają seks. Ci sami ludzie myślą to samo o swoich bliskich, którzy umarli. Mam nadzieję, że 

moja mama i babcia mnie nie obserwują. Wiem, że one żyją swoje własne nowe życia. 

Czy naprawdę chciałbyś żeby spędzali swoje życia obserwując cię? 

Ludzie naprawdę nie zastanawiają się nad tym co mówią. Nikt naprawdę nie chciałby być 

obserwowany przez cały czas, a w szczególności przez osądzającego starego mężczyznę czy rodzica. 

Jedynym czasem kiedy by tego chcieli, jest wtedy kiedy mają kłopoty. Większość ludzi nie widzi tej 

oczywistej prawdy. Fakt, że tego nie widzą, pokazuje jak bardzo ludzie są we śnie. To tylko mit i dzięki 

Bogu tak jest. 

 

 

 

                                                     

                                                Część 7-Prawda Cię Uwolni- Rozdział 7.5 

                   Wiara/Fantazja kontra Prawda/Rzeczywistość 

Religia ewoluowała: Religie, tak jak wszystko inne, ewoluowały ze wczesnych mitów. Przykład: 

Opowieść o Adamie i Ewie w Ogrodzie Edenu pochodzi od sumeryjskiego mitu, który poprzedza 

izraelską Biblię o około tysiąc lat. Pochodzi od opowieści o Gilgameszu. Ta opowieść o stworzeniu 

zawiera węża oraz wiele z innych kluczowych punktów w opowieści. Tak samo jest z opowieścią o 

powodzi i z wieloma innymi. Jednym z powodów dla których prawda znajduje się we wszystkich 

nowoczesnych religiach jest taki, że wiele z nich ewoluowało z tych samych źródeł. 

Mity: W przeszłości prawda nie mogła być znana. Ludzie nie mogli zrozumieć wydarzeń takich jak 

śmierć i życie po śmierci, więc wymyślali opowieści aby je tłumaczyć. Ludzie po prostu wymyślali 

opowieści i mówili innym, że jest to prawda. 

Robili to z wielu powodów, tak jak na przykład nadać sobie ważności w grupie lub po prostu 

opowiadać bardziej zabawne historie. Inni ludzie przekazywali je dalej w dobrej wierze, właściwie 

wierząc, że była to prawda lub chcąc wierzyć, że była to prawda. 

Tamci ludzie mający dobre intencje są najbardziej odpowiedzialni za wszystkie światowe religie. 

Ludzie, którzy przekazywali je dalej, zmienili je i kolorowali w trakcie przekazywania. Kiedy nie 
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pamiętali opowieści dokładnie, podczas kiedy ją powtarzali, zapełniali części, których nie pamiętali 

czymkolwiek co myśleli, że słyszeli. Opowieści zmieniają się w miarę jak są przekazywane poprzez 

słowa z ust od jednej osoby do drugiej. Z czasem mogą zmienić się całkowicie. Nie zajmuje to dużo 

czasu aby tak się stało. 

Nawet ostatnie wydarzenia w historii Ameryki zostały zamienione w mity. Wszyscy słyszeliśmy o 

rewolwerowcach takich jak Billy the Kid czy żołnierzach tacy jak Custer. Ich prawdziwe historie teraz 

zaczynają być opowiadane. Prawdziwa historia prawe nigdy nie jest opowiedziana. 

Ludzie uwielbiają dobrą bajkę, szczególnie jeśli jest w niej dużo nadprzyrodzonych rzeczy, a ty na 

końcu żyjesz długo i szczęśliwie. Dlatego też jest ich tak dużo z nadprzyrodzonymi tematami. 

Wszechmocny Bóg który mówił do kilku wybranych ludzi i dokonał cudów stanowiło dobrą opowieść 

oraz sprawiało, że opowiadający wyglądał jak ktoś wyjątkowy. Gdyby powiedzieli, że Bóg do nich 

mówił, mieliby władzę nad innymi. 

Przez większość historii ludzkości, opowieści były jedyną rzeczą, którą ludzie mogli robić aby się 

zabawiać. Do bardzo niedawna był to jedyny sposób w jakim ludzie komunikowali się. Im bardziej 

nadprzyrodzona była opowieść, tym bardziej była popularna i tym bardziej była powtarzana i 

przekazywana dalej. Zanim rzeczy które powiedział prorok zostały zapisane, prawda w nich była 

zniekształcana nie do poznania. 

Zezwolenie na dramat: W biznesie kręcenia filmów, nazywają to „zezwoleniem na dramat”. Ludzie w 

przeszłości dokonywali zmian w historiach aby uczynić je bardziej dramatycznymi i interesującymi. W 

ten sposób zaczęła się historia Jezusa dokonującego cudów. 

Historia o Jezusie kiedy została opowiedziana po raz pierwszy, była o wiele mniej dramatyczna.  Ludzie 

opowiadający tę historię zdali sobie sprawę, że musieli nadać jej pikanterii, aby dalej ją przekazywać. 

Musiała móc konkurować z innymi historiami opowiadanymi przy ognisku. 

Gwiezdne wojny: Wiara, że mit jest rzeczywistą prawdą to jak nowocześni ludzie wierzący, że film 

Gwiezdne Wojny były rzeczywistą prawdą. Ten film, tak jak wszystkie dobre mity ma w sobie 

rzeczywistą prawdę ukrytą w opowieści, która nie jest prawdziwa. 

George Lucas stworzył uaktualniony, bardziej pełny i dokładny mit w formie nowoczesnego filmu. Ma 

on siłę, równowagę, życie kontra umysł (dobro /zło), pokusę, upadek z łaski, odkupienia, itd.  Ma on 

wiele z realnej prawdy ubranej w fikcyjną, romantyczną, pełną akcji i przygody bajkę. Mit Gwiezdnych 

Wojen nazywa się podróżą bohatera. Jest jej wiele wersji i żadna nie jest dosłowną prawdą. 

Podróż prawdziwego bohatera: Ważną rzeczą do zrozumienia jest to, że podróż bohatera to 

nauczenie się prawdy o życiu, przejście od ignorancji do mądrości. Prawda jest taka, że możesz tego 

dokonać bez całej tej krwi, wnętrzności, bólu i biegania w kółko. Większość ludzi nie zauważa tego 

faktu. 

Prawdziwy bohater robi coś odwrotnego niż to co jest w mitach i po prostu uczy się prawdy bez 

całego tego dramatu i agresji. Podróż to wewnętrzne poszukiwanie ostatecznej prawdy. 

Ludzie oglądający Gwiezdne Wojny nie sądzą, że jest to prawda. 
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Nie jest to zbyt stare, i jest futurystyczne. Jedynie mity umiejscowione w odległej przeszłości mogą 

zamienić się w religię. Większość ludzi przeocza prawdę zawartą w Gwiezdnych Wojnach i po prostu 

skupia się na części z fantazją, tak samo jak robią to z religią. 

Czarownik z Oz: Jest to żeńska wersja podróży bohatera. Jest wiele filmów, które zawierają ukrytą w 

sobie niewidzialną prawdę. „Czarownik z Oz” jest o życiu w fantastycznej fantazji wykreowanej przez 

umysł i w ostateczności odkryciu, że nie ma miejsca takiego jak dom (rzeczywistości). 

Jest tak wiele rzeczy ukrytych w tym filmie, że mógłbym napisać książkę na ten temat. Powiem ci kilka 

rzeczy, których większość ludzi nie zauważa. Kiedy wyszli z niebezpiecznego lasu i mogli ujrzeć Oz po 

raz pierwszy, myśleli, że już im się udało, ale nie udało im się; czarownica z zachodu zatrzymała ich na  

drodze. Zła czarownica uśpiła ich, prawda? Dlaczego ich nie zabiła ani nie zamknęła? Dlaczego miałaby 

ich uśpić? Większość ludzi nie widzi jak niezwykłe to jest. Jest to dokładnie to co diabeł/umysł zrobił z 

ludzkością aby powstrzymać nas od zbawienia. Aby to zrobić, użyła maku. Dlaczego kwiat maku 

miałaby kogoś uśpić? Dobra czarownica użyła śniegu aby ich obudzić. Dlaczego śnieg miałby cię 

obudzić? Morfina i heroina zrobione są z maku i cię uśpią (zaśniesz). Słowo narkotyk oznacza sen. 

Kokaina budzi cię i znana jest jako śnieg. Czy mówiliby o twardych narkotykach w filmie dla 

dzieciaków? Coś jeszcze? 

Kiedy się obudzili, zaczęli biec za Szmaragdowym Miastem (rajem), i muzyka mówi; „Wyszliście z lasu 

(zwierzęcej rzeczywistości) i do światła.” 

Wiadomość jest taka, życie w stanie chodzącego snu będzie powstrzymywać cię od dotarcia do Boga 

(wszechmocnego Oz), a obudzenie się umożliwi ci abyś do niego dotarł. Jest to metafora; narkotyki 

zatrzymają cię na drodze tuż przed dotarciem. Jest wiele rzeczy, które układają cię do snu oprócz 

narkotyków, takie jak miłość cielesna, pogoń intelektualna, bieg za pieniędzmi, itd. Kiedy film został 

nakręcony, myślano, że kokaina była dobrą rzeczą; teraz wiemy, że jest tak samo zła jak heroina. To 

znak, ponieważ narkotyki nie powinny znajdować się w filmie dla dzieciaków i wszystkie rzeczy nie na 

swoim miejscu, coś nam pokazują. 

Podróż bohatera mówi tylko o bycie we śnie i obudzeniu się na prawdziwe życie. 

Piosenka „Over the Rainbow” mówi o tym abyś wzniósł się ponad swoje marzenia, ponieważ choćby 

były one wspaniałe i ekscytujące, nie są realne. To coś odwrotnego od tego co ludzie myślą o czym 

jest ta piosenka. Nie ma miejsca takiego jak dom, dom to bycie całkowicie przebudzonym w 

teraźniejszości. Opowieść jest właściwie o kimś kto jest nieświadomy i śni dziki, piękny sen, a potem 

się wybudza. Strach na wróble, lew, blacharz są metaforami wiedzy, odwagi i miłości, których 

potrzebujesz aby dokonać przejścia w istotę duchową. Dorothy przedstawia życie w procesie budzenia 

się, a ścieżką do raju jest droga ze złotych cegieł. 

Czarodziej okazuje się być fałszywy, fałszywym Bogiem, takim jakim jest Bóg w religiach, ale po tym 

jak zrobiła to co musiała zrobić i zabija czarownicę, niszczy zło w swoim życiu, zdaje sobie sprawę z 

prawdy. Okazuje się, że czarownik naprawdę zna prawdę. Mówi, że to czego szukają, już mają, ale po 

prostu tego nie wiedzą. Po tym jak poznają prawdę, otrzymują wszystko po co przyszli i czego 

potrzebowali i żyją długo i szczęśliwie, ponieważ już mieli wszystko od początku. 
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Ta opowieść mówi nam, że już mamy to czego chcemy i potrzebujemy, ale po prostu tego nie wiemy 

teraz. Już jesteśmy w domu, ale jeszcze nie zdaliśmy sobie z tego sprawy. To mówi nam, że nie wiemy 

dlatego, że jesteśmy nieświadomi i musimy się przebudzić. 

Na końcu filmu kiedy Dorothy zapytana jest czego się nauczyła, powiedziała, „Kiedy idziesz szukać 

pragnień swojego serca, nie patrzysz wstecz na swoje dawne podwórko.” 

„Nie ma miejsca takiego jak dom.” 

Innymi słowy, nie ma miejsca innego niż teraźniejszość, miejsca innego niż prawdziwe życie. Powinno 

być powiedziane, „Nie ma innego miejsca niż dom (prawdziwie życie)”, i ty zawsze jesteś tam. Dom 

jest tam, gdzie jest serce, gdzie znajduje się Bóg i miłość. To tam jest istota duchowa. 

Dlaczego woda miałaby zabić czarownicę? Przedstawia ona wodę życia. Woda używana jest 

symbolicznie i dosłownie aby obudzić ludzi. Chrzest wodą ma zniszczyć zło i obudzić nas na duchowe 

życie. To ten sam metaforyczny rytuał. 

Opuściła zaczarowany świat Oz i wróciła do życia z brudnymi, biednymi farmerami, ale widziała to na 

nowy sposób. Ding dong, zła czarownica nie żyje. 

Gdzie jest jej matka i ojciec? Mieszka ze swoją ciotką i wujkiem. Dlaczego nie wspomina się o 

czarownicy z południa. Jest wiele rzeczy, których nikt nie zauważa. 

Brakujące: Rzeczy, których brakuje są ważniejsze niż rzeczy które tam są, ale musisz znać rzeczy, które 

tam są, aby znać rzeczy, których nie ma. To samo jest z filmami, Biblią, tą książką oraz samym życiem. 

Gwiezdne Wojny oraz Czarownik z Oz opowiadają tę samą historię co Biblia. 

To opowieść o ludzkiej podróży od ignorancji do prawdy i życia. 

Bohater to ktoś kto oddał swoje życie czemuś większemu niż on sam. Joseph Campbell 

Film Walta Disneya Śpiąca Królewna opowiada tę samą historię, ma nawet igłę, która ją usypia. To 

mówi wszystko. Również, Królewna Śnieżka z jabłkiem. 

Zbiorowy nieświadomy umiejscowił prawdę w wielu filmach i opowieściach, łącznie z samą Biblią. Jest 

ona po prostu ukryta przez nasze diabelskie umysły. Kiedy poznasz prawdę, widzisz ją wszędzie, 

szczególnie w Biblii oraz innych religijnych książkach. 

Innym klasycznym filmem, który przychodzi na myśl i który ma ukrytą wiadomość nazywa się 

„Zabroniona Planeta”. Jest o tym jak niewidzialna bestia wykreowana jest przez nasze własne umysły 

bez naszej wiedzy (potwory z Id). 

Film Diabelskie Nasienie jest o tym, że celem całej wiedzy i rozumu jest życie, po prostu żyć. Wszystkie 

wspaniałe książki oraz filmy mówią tę samą historię, ponieważ jest to historia o ludzkiej sytuacji, 

historia naszej ewolucji w istoty duchowe. 

Większość filmów jest o usiłowaniu żyć fizycznie i duchowo. 

Filmy American Beauty czy Forrest Gump są o tym jak życie jest na automacie i po prostu się dzieje. 

Torebka reklamowa i piórko na wietrze są metaforami tego jak życie jest pod kontrolą pewnej 
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niewidzialnej siły. Matrix jest o ukrytej prawdzie. Wątpię, że te rzeczy zostały umieszczone w tych oraz 

innych filmach tylko po to aby przenieść wiadomość, na którą wskazują. Były prawdopodobnie 

wciśnięte przez zbiorowego nieświadomego bez wiedzy pisarza o tej wiadomości ani o tym jak jest 

prawdziwa. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy, zaczynasz widzieć te ciekawe, podświadome 

znaki. Toto zasłania zasłonę ponownie w Czarowniku z Oz i prawda jest wyjawiona. The Fountainhead 

jest kolejnym filmem z wiadomością i filmem, do którego sam osobiście się odnoszę. Jest on o życiu w 

prawdzie bez względu na osobisty koszt. Jest o trwaniu samemu w prawdzie. 

Odzwierciedlenie nas: Większość filmów oraz show telewizyjnych jest o dobrych kolesiach walczących 

ze złymi kolesiami, glinach i złodziejach, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, dobro przeciwko złu. Są one naprawdę 

tylko podświadomym odzwierciedleniem nas, wewnętrzną walką pomiędzy Bogiem/duchem a 

diabłem/umysłem. W filmach, dobry facet zawsze wygrywa. Jak to możliwe, że nigdy nie widzisz, aby 

zły facet wygrał? Jednym powodem jest to, że szczęśliwe zakończenia sprawiają, że ludzie czują się 

dobrze, ale prawdziwym powodem jest to, że programujemy się w sposób aby wygrać prawdziwą 

walkę. 

Duże kłamstwo: Jest dużo prawdy w micie o podróży bohatera w wersji Gwiezdnych Wojen, ale tak 

jak w innych mitach, jest również dużo rzeczy, które nie są prawdą. W dodatku do warunku 

wstępnego, nadprzyrodzonych rzeczy, jest też i król wszystkich kłamstw, mówiący, że „wszystko co 

musisz zrobić to uwierzyć w coś całkowicie bez wątpienia i to się zdarzy.” 

Jeśli jest noc, możesz wierzyć, że jest dzień tyle ile chcesz, ale to wciąż będzie noc. 

Kłamstwo, że jeśli wierzysz w coś wystarczająco to spełni się to, jest dużym kłamstwem, które 

znajduje się w wielu mitach. Jest to kompletne kłamstwo; możesz w to wierzyć całkowicie. Powinieneś 

mieć pozytywną postawę, gdyż pomaga ci ona zdobyć to co chcesz, ale nie sprawia, że cokolwiek się 

dzieje ani nie wpływa na równowagę w żaden sposób. 

To co myślisz, że jest prawdą nie ma znaczenia; tylko prawda będzie prawdą. 

Kłamstwo mówi, że jeśli możesz to sobie wyobrazić i w to uwierzyć, to się spełni. Mówi ono, że umysł 

posiada moc kreowania prawdziwej rzeczywistości, której to mocy nie posiada. Jest to ulubiony mit 

umysłu, ponieważ jest to coś w co nasze umysły chcą najbardziej wierzyć; daje to naszemu umysłowi 

pracę Boga. Czyni go to najsilniejszym i najniebezpieczniejszym ze wszystkich mitów. 

Film Gwiezdne Wojny zawsze mówił, że możesz dokonywać cudów, jeśli tylko wierzysz w to  

całkowicie, tak jak Luke mógł lepiej walczyć na miecze z zawiązanymi oczyma. Spróbuj to. 

Wielu ludzi spróbowało metody prawdziwej wiary w latanie i w rezultacie tego zabiło się lub zraniło. 

Nie musisz skakać ze zbocza aby zrozumieć, że nie możesz latać. Musisz tylko wierzyć, że prawda jest 

taka na jaką wygląda, niczym więcej, niczym bardziej. 

Naucz się dróg siły; poddaj się sile. 

Istnieje niewidzialna siła i musisz się jej poddać aby stać się istotą duchową, ale nie możesz nią 

manipulować. Ona kontroluje ciebie; ty nie możesz jej kontrolować. 

Kreatorzy mitów biorą coś co jest prawdziwie i przekręcają to. Fakt, że jest w tym pewna prawda, daje 

im pewną wiarygodność i czyni to bardziej wiarygodnym dla pewnych ludzi. 
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Siła: Ta siła to siła równoważąca i jest ona zawsze z nami, wpływając na każdy nasz ruch. Istota  

duchowa jest jej świadoma przez cały czas. Umysł blokuje tę świadomość; jest to Bóg/życie w akcji. 

Powiedzenie powinno brzmieć, „niech pozytywna strona siły będzie z tobą”, ale nie ma to sensu, 

ponieważ porusza się ona w równowadze. 

Ludzie lubią oglądać w filmach ludzi, którzy mają szczęście. Wszyscy nasi bohaterowie byli po prostu 

ludźmi, który mieli szczęście. George Washington mógł być bardzo odważny i bystry, ale miał także 

dużo szczęścia. Kule przechodziły tak blisko niego, że jedna została znaleziona w środku jego płaszcza. 

Gdyby kula przeszła tylko kilka centymetrów na prawo, historia byłaby inna i ktoś inny widniałby na 

dolarowym banknocie. Prawda jest taka, że szczęście i pech czy równowaga kontroluje wszystko. 

Na każdego Washingtona było wielu patriotów, którzy byli dokładnie tak samo odważni i bystrzy, ale 

nie mieli tyle szczęścia, więc umarli w ciemności. Prawdziwy świat to prawdziwy świat. 

James Bond: Lubimy oglądać Bonda w akcji, ponieważ jest on osobą o największym szczęściu jaka 

kiedykolwiek istniała. Wychodzi on ze wszystkich niemożliwych sytuacji jedna po drugiej i zdobywa 

dziewczynę, co nie wydarza się w prawdziwym życiu. Jest to wspaniała fantazja. 

Moc wiary jest najbardziej przecenionym i kłamliwym mitem jaki istnieje. 

Wiara w wierzenie: Prawda nie ma większego wroga niż wierzenie i wiara. Wiara w wierzenie jest 

największą bronią siły kłamstwa i jest tą której większość ludzi jest ofiarami. 

Jest to niepożądane wierzyć w propozycję, jeśli nie ma żadnej postawy, która przemawiałaby za 

tym, że jest to prawda. Bertrand Russel. 

Wiara w wiarę: Jeżeli wiara sprawia, że to się spełnia, oznacza to, że wszystkie religie spełnią się dla 

ludzi, którzy w nie wierzą. To w co wierzą Mormoni stanie się rzeczywistością i będzie to inne niż 

wszystkie pozostałe religie. Muzułmanie, Hindusi, Buddyści, Żydzi czy Chrześcijanie wszyscy wierzą, że 

coś innego się wydarzy. Jeśli to co nazywają wiarą i wierzeniem jest wszystkim czego potrzebujesz, 

wszystkie różne rzeczy będą musiały się spełnić. Gdzie stawiasz granicę? Czy bajka może stać się 

prawdą? Musiałaby, jeśli jedynie trzeba wierzyć, że opowieść jest prawdą. Czy jeśli dzieciak wierzący 

w Świętego Mikołaja umrze, Święty Mikołaj i jego elfy są prawdziwe dla niego po śmierci? 

Problem polega na tym, że wiele religii uważa, że są one jedyną prawdziwą drogą, więc jeśli ich 

wiara się spełni, wszystkie pozostałe religie musiałaby się nie spełnić. 

Egipcjanie wierzyli bardziej niż ktokolwiek inny. Ich cała kultura zadedykowana była Bogom, więc 

muszą być teraz z Isisem, Osirisem oraz ich innymi Bogami. Tak samo jest z Grekami; muszą być z   

Zeusem i Apollo. Ciekawe jest, że Zeus oraz Isis brzmią bardzo jak Jezus. Tylko zbieg okoliczności? 

Jedna droga: Jeśli tylko jedno z wierzeń się spełni, nie byłoby to w porządku wobec tych, które się nie 

spełnią. Większość ludzi nie ma wyboru co do tego co im zostało powiedziane, że jest prawdą. Ludzie, 

którzy urodzili się i zostali wychowani na jednym obszarze, wierzą w to co inni ludzie, żyjący na tym 

obszarze, wierzą. Czy czas i miejsce decydują o twojej wiecznej przyszłości? 

To się nie składa w całość: Do niedawna, większość ludzi nie wiedziała nawet, w co inni ludzie w 

innych miejscach wierzyli. Gdyby nie urodzili się we właściwym miejscu, nie mieliby szansy, co nie 
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byłoby fair ani sprawiedliwe, a wszyscy mówią, że Bóg jest fair i sprawiedliwy. To się po prostu nie 

składa w całość, prawda? 

Wszystkie większe religie mają swoje święte książki, starożytne religie oraz chwalebne historie pełne 

wojny. Nie ma sposobu aby jedna była bardziej legalna niż inne. 

Widziane jasno: Gdyby ktoś z innej planety przybył i porównał Biblię do książki z baśniami, widziałby 

je jako takie same. Przykład: jedna opowiada historię o mówiącym wężu; druga opowiada historię o 

mówiących niedźwiedziach. Obie byłyby tylko książkami pełnymi opowieści o fikcyjnej moralności. Nie 

można byłoby ich rozróżnić w oparciu o dowody. 

Bronie diabła: Bestia w środku ma wiele broni aby powstrzymywać ludzi od ujrzenia prawdy i życia. 

Seks, pieniądze, negatywne emocje i pragnienia są silnymi broniami, których używa diabeł, ale 

największą bronią z nich jest wiara. 

Podzielić i podbić: Bez broni wiary, wiary w różne religie i ideologie polityczne, diabeł/umysł nie 

mógłby wywoływać podziałów, nienawiści oraz niezadowolenia, które prowadzi do wojen i całego 

cierpienia, które przychodzi wraz z nimi. 

Wiara jest ostateczną bronią diabla/umysłu, ponieważ dzieli ludzi między sobą i oddziela ich od 

Boga. Powstrzymuje ich od ujrzenia prawdy. 

Wiara dzieli i czyni ludzi pustymi: Wierzenia nie opierają się na rzeczywistości, więc mogą i są różne, i 

to może i jest używane aby powodować konflikt. To powstrzymuje ludzi od zobaczenia prawdy i bycia 

spełnionymi, więc czyni ich pustymi i nieszczęśliwymi, a następnie daje im wroga, którego mogą 

obwiniać o swoje całe nieszczęście. To było przyczyną większości wojen w przeszłości. 

Wiara i wierzenie w prawdę i życie jest tylko koniecznie dopóki je poznasz. 

Jezus powiedział, że zniszczy diabła za pomocą miecza prawdy. 

Prawda łączy i spełnia: Prawda robi coś odwrotnego do tego co robi wiara. Prawda zniszczy 

diabla/umysł, ponieważ jest taka sama dla wszystkich, więc łączy ludzi. Również ich spełnia, więc 

czują się szczęśliwi z tym co mają. To dlatego prawda uczyni świat rajem. 

Wspaniała rzecz jest taka, że prawda w religijnych książkach znajduje się tuż pod powierzchnią. One 

wszystkie zawierają część ostatecznej prawdy ukrytą w sobie, więc nikt się nie mylił; wszystkie religie 

są legalne. Ostateczna prawda łączy je razem. 

Biznes nadziei: Każdy sprzedaje nadzieję i marzenia, nie rzeczywistość. Wszyscy począwszy od 

polityków po księży są w biznesie nadziei. Prawie nikt nie jest w biznesie prawdy. Chociaż może 

wydawać się to nie do uwierzenia, to jest pierwsza książka o religijnej prawdzie, która poparta jest 

twardymi dowodami. Będzie ona bardzo niepopularna, ponieważ jest to prawda. 

Głównym powodem dla mitów jest: Prawda nie wyglądała zbyt dobrze do teraz. 

Wyglądała źle: Wyglądała jakbyś tylko żył trudne życie i następnie starzejesz się i umierasz w straszny 

sposób. To dlatego ludzie mają te różne wierzenia. Cokolwiek, bez względu na to jak naciągane, było 

lepsze niż to w jaki sposób wyglądała realna prawda. Ludzie woleliby próbować i wierzyć w 
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niemożliwe niż w prawdę, w którą nie chcieli wierzyć. Nie winię ich; nikt nie chce wierzyć, że życie jest 

bez sensu i straszne. Tonący ludzie złapią się węża, mówiącego węża. 

Najwspanialszą rzeczą jest to, że: prawda okazała się rajem. 

Czas na prawdę: Teraz możesz znać prawdę i nie jest ona straszna, tak jak ludzie myśleli. Właściwie, 

jest lepsza niż ktokolwiek mógł mieć nadzieję. Nie mogłaby być bardziej perfekcyjna i lepsza, więc czas 

aby zapomnieć mity i przyjąć prawdę. 

Jeśli usuniesz wszystko co wiesz, że jest nieprawdą, to co ci zostaje, musi być prawdą. Każdy może 

to zrobić; każdy może znać prawdę teraz. 

Prawda nie jest: Dzisiaj wiemy czym prawda nie jest. Kiedy wiesz czym prawda nie jest, masz szansę 

wiedzieć czym prawda jest. 

Realna prawda: Różnica jest tak duża jak różnica między realnym życiem, a wyimaginowanym życiem. 

Naprawdę umrzesz, więc jeśli naprawdę masz żyć, musisz znać realną prawdę. Dosłownie, wszystko 

zależy od prawdy. 

Prawda jest tym co wytrzymuje test doświadczenia. Albert Einstein 

Pamiętaj, 2+2=4: Nie równa się nic innego. Prawda jest taka, że jest tylko jedna realna prawda. Wiara, 

że 2+2=5 czy 6 czy cokolwiek innego, nie czyni tego prawdziwym. Jest nieskończona ilość złych 

odpowiedzi, ale tylko jedna prawdziwa odpowiedź. Prawdziwa prawda ma moc aby nadać sens światu 

i robiąc to zmienić człowieka w istotę duchową. Cokolwiek innego, nie robi nic poza oszukiwaniem. 

Jest historia, która poparta jest przez dowody i wszystko inne. Prawdziwa historia to jak 4 w 2+2=4. 

Wszystkie inne historie są jak inne liczby. 

Historia prawdziwego bohatera: Są dobre historie, wspaniałe historie, i nawet najwspanialsza historia 

jaka kiedykolwiek została powiedziana; i jest prawdziwa historia. Prawdziwi bohaterowie żyją 

prawdziwą historię. 

Zaczarowuję was, moi bracia, abyście pozostali wierni ziemi i nie wierzyli tym, którzy mówią nad 

wami o nadziemskich nadziejach! To truciciele, czy to wiesz czy nie. Friedrich Nietzsche 

Nie ma takiej rzeczy jak nadprzyrodzone, tylko naturalne, i jest super. 

Narzędzia kłamstwa: Wiara w nadprzyrodzone jest jednym z ulubionych narzędzi umysłu do 

okłamywania. Umysł chce wierzyć w nadprzyrodzone, ponieważ nie może zobaczyć magii w naturze. 

Kiedy ludzie zobaczą życie prawdziwie, nie będzie potrzeby na nic innego, i to zniknie, ponieważ to 

nigdy naprawdę nie istniało. 

Ludzie chcą być ogłupieni aby zatrzymać niewiarę, aby czerpać radość z fantazji. 

Magicy zawsze znali ten fakt, i to on utrzymuje ich w biznesie. Nazywa się to „zawieszeniem w 

niewierze”. Jest ono konieczne aby ludzie czerpali radość z aktu magii. Ludzie stwarzają pozory, że jest 

to prawda, mimo że wiedzą, że jest to sztuczka. Robią tę samą rzecz ze swoją religią, ponieważ muszą, 

aby w nią wierzyć. 
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Zawieszenie niewiary jest okay w rozrywce, ale nigdy w prawdziwym życiu. Prowadzi ono do pewnej 

katastrofy. Jest to dokładna odwrotność tego co Jezus mówi, aby robić. 

Cuda: Ludzie chcą wierzyć w Boga, który robi rzeczy, które są niemożliwe. Wielu ludzi myśli, że 

dokonywanie niemożliwego jest tym co czyni Boga Bogiem. 

Stworzenie nieskończonego wszechświata i naszego życia nie jest wystarczająco dobre dla niektórych 

ludzi. Chcą zobaczyć coś poza rzeczywistością, coś co zmienia rzeczywistość. Chcą zobaczyć 

niemożliwe, co jest niemożliwe. 

Jeśli Bóg/życie nie jest dla ciebie wystarczający, nie możesz zobaczyć życia takim jaki jest naprawdę. 

Są pewne oczywiste i fałszywe treści iw Biblii, takie jak powódź czy historia Joshua zatrzymującego 

słońce na niebie. 

Słońce nie porusza się wokół ziemi, ale ci którzy wymyślili tę historię nie wiedzieli tego. Musisz 

przyznać, że te rzeczy nie mogły się wydarzyć i musisz przyznać, że jeśli jest jedna rzecz, która jest 

nieprawdziwa, może być wiele więcej mniej oczywistych rzeczy. 

Jeśli Jezus rzeczywiście dokonał wszystkich cudów, o których mówią Chrześcijanie, jak to możliwe, że 

podczas jego procesu nikt nie stanął w jego obronie? Jeśli tylu ludzi naprawdę widziało go 

dokonującego cudów, wszyscy poszliby za nim i nie martwiliby się o Rzymian. 

Jeśli dokonał cudów aby udowodnić kim był w swoim życiu, dlaczego nie miałby dokonać kilku więcej 

aby udowodnić kim był przed Żydami i Rzymianami podczas swojego procesu? 

Twój wybór: Jeśli chcesz wierzyć w magię i mity, nie możesz znać prawdy. Jest to albo jedno albo 

drugie; to twój wybór. Jezus powiedział, że prawda czyni cię wolnym. 

Jak to możliwe, że cuda teraz się nie zdarzają. Jak to możliwe, że tylko zdarzyły się w przeszłości? Czy 

może być to dlatego, że nie możesz sprawdzić czy one rzeczywiście zdarzyły się czy nie? 

Jeśli Bóg dokonał cudów w przeszłości aby udowodnić, że jest prawdziwy i aby promować swoją 

wiadomość, robiłby je nadal z tego samego powodu. Jeśli Bóg nie oczekiwał, że ludzie z przeszłości 

uwierzą w niego i zaoferują się jemu bez dokonania cudów czy pokazu mocy, dlaczego miałby 

oczekiwać, że nowocześni ludzie uwierzą? 

Główni założyciele wszystkich semickich religii tacy jak Abraham i Mojżesz nie musieli wierzyć w 

opowieść, która nie ma sensu i o której żaden z dowodów nie mówi, że jest prawdziwa. Nie musieli 

mieć wiary. Dlaczego od nas miałoby się oczekiwać abyśmy ją mieli? 

Jeśli wierzysz w opowieść, Bóg zrobił więcej niż tylko mówił do Abrahama. Biblia mówi, że Bóg usiadł 

aby zjeść z nim posiłek. Abraham zjadł lunch z wszechmocnym. Mojżesz miał mówiący, palący się 

krzak i dziesięć przykazań napisanych przez samego Boga. 

Dlaczego Bóg nie ukazał się nam tak jak ukazał się im? Zadziałało to dla nich, więc zadziałałoby dla 

nas. Nowocześni ludzie potrzebują dowodu, nawet bardziej niż ludzie w przeszłości. Teraz wiemy, że 

ludzie wymyślają rzeczy. Gdyby był powód dla pojawienia się Boga w przeszłości, taki sam powód jest 

teraz i nawet większy. Prawda jest taka, że wszystko wiedzący Bóg musiałby wiedzieć, że musiałby 



196 

dostarczyć jakiś dobry dowód na swoją egzystencję dla szczerych, inteligentnych ludzi aby uwierzyli w 

jego istnienie. 

Aby prawdziwie wierzyć w mit, który nie ma sensu, musisz być łatwowierny lub ignorantem, a nie 

mądry, tak jak mówi Biblia. Mądrzy ludzie nie wierzą w nieprawdopodobne. Czy łatwowierni  i 

ignoranci idą do raju, a inteligentni i mądrzy ludzie nie? 

Oprah show: Jeśli Bóg opisywany w mitach naprawdę istniał, poszedłby do Oprah show i dokonał 

kilku cudów. To wszystko co musiałby zrobić, i każdy na świecie od razu by się podporządkował. 

Jeśli zrobił to w przeszłości, mógłby zrobić to ponownie z tego samego powodu. Tylko pojawienie się 

anioła wystarczyłoby. W przeszłości, anioły były wszędzie. Pojawiały się i dokonywały cudów dla 

prawie każdego. Gdzie one są teraz? 

Anioły zostały zastąpione przez UFO i małych zielonych ludzików; anioły nie są już w modzie. 

Złudzenia odpowiadają swoim czasom. 

Powód dla którego człowiek/Bóg nie pojawia się ani nie mówi z nieba ani nie dokonuje niemożliwych 

cudów teraz, jest taki, że to nie zdarzyło się w przeszłości. 

Tylko prawda jest święta. Fantazje, bajki, powiastki i mity nie są. 

Akt wiary: Religie proszą abyśmy uwierzyli, że świat w którym żyjemy i który możemy zobaczyć 

naszymi własnymi oczami jest fałszywy, a świat bajek opisany w starych księgach pełnych 

niemożliwych cudów i sprzecznych interpretacji jest realną prawdą. 

Gdyby był wszechwiedzący Bóg, tak jak w micie, nie oczekiwałby, że szczere, inteligentne istoty 

uwierzą w to co według religii jest prawdą. 

Jeśli wiara nie działa w życiu, dlaczego Bóg miałby oczekiwać, że inteligentne byty będą wierzyły, że 

zadziała ona po śmierci? Wiara w to, że czynsz zostanie zapłacony nie opłaca go. 

Wierzenie w wiarę: Prawda jest taka, że każdy kto wierzy w niewiarygodne, żyje w umyśle i nie jest w 

ogóle blisko prawdy ani życia (Jezusa). 

Biblia mówi, „Ci którzy myślą, że są najbliżej, są najdalej.” 

Ludzka natura: Znamy naturę taką jaką znamy, łącznie z ludzką naturą. Co jest bardziej 

prawdopodobne; że niewidzialny człowiek/Bóg, żyjący w niebie dokonał niemożliwych cudów czy 

ludzie, którzy to zmyślili? 

Szczerość: Prawda jest taka, że bardziej prawdopodobne jest, że ludzie to zmyślili. To jest prawda z 

pewnością. Prawdziwie szczera osoba musiałaby to przyznać, a nie wierzyć w mity i mówić, że wierzą 

bez pewnych rzeczywistych dowodów. Czy tylko nieszczerzy ludzie idą do raju? 

Wiedzieć, że nie wiesz jest najlepsze. Udawanie, że wiesz, kiedy nie wiesz, jest chorobą. Lao Tzu 

Złudzenia: Prawdziwa natura ludzkiego umysłu jest urojona. Będzie widzieć to co chce widzieć, w co 

wierzy czy chce wierzyć, że istnieje. Ludzie próbują zobaczyć dużą stopę, UFO, wróżki, wilkołaki, 

krasnoludki, anioły, bożki, duchy, chochliki, smoki, potwory morskie, syreny, elfy, małe zielone ludziki, 
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gigantów, jednorożce, wampiry, trolle, demony, nałożnice, zombie, cherubinów, cyklopy,  straszydła, 

itd. 

Są jeszcze dżiny i magiczne lampy, magiczne różdżki, lalki voodoo, latające dywany, fontanna 

młodości, kamień filozoficzny, napoje z czarami, zaklęcia, itd. 

Nie mamy żadnych twardych dowodów na to, że są one realne i czy kiedykolwiek istniały, ale mamy 

wiele twardych dowodów na istnienie oszustów, ludzi, którzy kłamią i są umysłowo chorzy. 

One wszystkie są tylko grami umysłu, których używa diabeł/umysł aby ukrywać boską prawdę. 

Do niedawna, ludzie nie mogli wiedzieć, że te rzeczy nie były realne, więc kiedy ktoś powiedział im, że 

były prawdziwie, ludzie po prostu mu wierzyli i przekazywali historię dalej jako prawdę. Wielu ludzi 

powiedziało, że widziało to wszystko powyżej. Co jest bardziej prawdopodobne; że rzeczy powyżej 

były czy są realne czy to, że ktoś je zmyślił? 

Najbardziej powszechne kłamstwo jest wtedy, kiedy ktoś sam siebie okłamuje; okłamywanie innych 

jest względnie wyjątkowe. Friedrich Nietzsche 

Ludzie zmyślają rzeczy i próbują przekonać innych, że są prawdziwe. Szczera osoba musi to przyznać i 

prowadzić siebie odpowiednio. Jeśli nie możesz być szczery wobec siebie, nie ma dla ciebie nadziei. 

Wszystko czym musisz być to być szczerym aby nauczyć się prawdy i żyć życie. 

Lubię dobrą opowieść tak jak każda osoba, ale nie lubię kiedy ludzie próbują powiedzieć, że jest ona 

prawdziwa, bez żadnego dowodu aby podtrzymać swoje twierdzenia. Jeśli jest poparta dowodami, 

jest to prawda. Jeśli nie, jest to tylko historia. Jest to tak proste. 

Udowodnij, że nie jest to prawda: Niektóre rzeczy są tak niedorzeczne, że ludzie mówią, „nie możesz 

udowodnić, że to w co wierzę jest nieprawdą”. To prawda, ale prawda nie znajduje się tam gdzie nie 

możesz udowodnić czy jest prawdziwa czy nie. Znajduje się tam, gdzie możesz udowodnić i wiedzieć, 

że jest prawdziwa. 

Nie szukamy prawdy, której nie można udowodnić czy jest prawdziwa czy nie. Szukamy tego co może 

być udowodnione jako prawdziwe wbrew wątpliwościom. 

Kiedy wszystkie dowody mówią, że jest to prawda i żaden nie mówi, że jest to fałsz, jest to prawda. 

Sprawdzenie prawdy: Są cztery szybkie testy, których możesz użyć aby sprawdzić co jest prawdą, a co 

nie. Pierwszym jest Brzytwa Ockhama, który mówi, że najprostsze, najbardziej oczywiste wyjaśnienie 

jest zazwyczaj prawdziwym wyjaśnieniem. Drugim jest to, że realna prawda może być sprawdzona w 

realnym świecie. 

Prawda jest taka na jaką wygląda; dlaczego dla ludzi jest to tak zaskakujące? 

Jeśli nie może być sprawdzona przez twarde dowody, musi być sprawdzona za pomocą logiki i rozumu. 

Jeśli nie ma to sensu, prawdopodobnie jest to nieprawda. Trzeci jest taki, że jeśli coś brzmi jak bajka, 

prawdopodobnie jest to bajka. Ostatnim i najtrudniejszym dla ludzi jest, że musisz być szczery wobec 

siebie. 
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Musisz przyznać, że nie znasz prawdy aby zrobić miejsce na prawdę. 

Jezus powiedział, „Wasze umysły muszą być oczyszczone z całego fałszu tego królestwa, jeśli macie 

być nauczeni Wiecznej Prawdy.” Co nie jest jasne w tym zdaniu? 

Czy wydaje się to prawdziwe? Kiedy po raz pierwszy słyszysz czy czytasz coś nowego odnośnie prawdy, 

czy brzmi to dla ciebie jak prawda? Wszyscy ludzie znają prawdę podświadomie, więc będzie ona 

brzmiała jak prawda dla ciebie, kiedy ją usłyszysz czy zobaczysz. 

Jeśli wygląda to jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, jest to kaczka. 

Jest mała szansa, że jest to kosmita z Marsa w przebraniu kaczki, a mądry człowiek opiera się na tym 

co widzi i wie i zamyka się na jakiekolwiek siły kłamstwa. 

Uzdrowiciele wiary: Ci tak zwani uzdrowiciele umysłowi są tylko oszustami. Jak to możliwe, że nigdy 

nie wyleczą złamanej nogi, kogoś kto jest postrzelony ani nie wyleczą ciężkiej rany? 

Jak to możliwe, że nigdy nie wyleczą niczego co możesz zobaczyć czy sprawdzić? 

Ci sami ludzie zawsze proszą o pieniądze. Gdyby naprawdę mogli wyleczyć ludzi, poszliby do szpitala i 

zarobili miliony. Kaznodzieje, którzy twierdzą, że są w stanie wyleczyć ludzi są jednymi z najgorszych 

wrogów prawdy i życia. Jeśli to nie działa, mówią, że nie wierzyłeś wystarczająco, że jest to twoja 

wina. 

Niezwykłe stwierdzenia wymagają niezwykłych dowodów na to, że są prawdziwe. 

Wskrzeszanie umarłych: Uzdrawianie chorych i zranionych jest takie samo jak wskrzeszanie umarłych. 

Martwa osoba to tylko osoba, która jest tak chora czy zraniona, że jej ciało nie może dalej żyć i 

podtrzymywać ducha. 

Uzdrowiciele mówią, że mogą fizycznie przestawiać atomy w ciele osoby aby działały prawidłowo. To 

tak jakby mówić, że mogą na nowo przyszyć ludzką głowę po tym jak została odcięta czy sprawić aby 

wyrosła nowa noga w miejscu amputowanej. Jedyna różnica jest taka, że mógłbyś widzieć jak kto 

robią, gdyby potrafili. Uzdrowiciele zawsze dokonują swojej pracy reparacyjnej w środku, gdzie nikt 

nie może zobaczyć czy to się dzieje czy nie. 

Gdyby naprawdę mogli poruszać atomami, mogliby zamienić drzewo w świnie; jest to tylko kwestia 

stopnia. Jeśli są w stanie zamienić jedną rzecz w drugą, zamienialiby skały w złoto, i nie musieliby 

kraść pieniędzy od biednych, chorych ludzi. 

Jest biblijny mit o Jezusie, który sprawił, że kaleka ponownie zaczął chodzić. Aby to zrobić, musiałby 

sprawić, żeby natychmiastowo urósł nowy nerw i tkanka mięśniowa. Gdyby to mogło być zrobione,  

mógłby sprawić aby natychmiast urosła mu nowa noga w miejscu amputowanej. Uzdrowiciele nigdy 

nie robią niczego takiego, byłoby to widziane jako cud, ponieważ oni nigdy tak naprawdę niczego nie 

robią. Ludzie wymyślili mit Jezusa, a uzdrowiciele są oszustami. 

Myślą, że Jezus dokonywał cudów i powiedział, że inni jak on mogą ich również dokonywać. Aby 

sprawić żeby ludzie myśleli, że są jak Jezus, ci ludzie muszą zachowywać się jakby również dokonywali 

cudów. Jeśli ludzie nie zobaczą, że kogoś wyleczyli, mogą mówić, że wyleczyli i jacyś łatwowierni czy 

zdesperowani ludzie im uwierzą. 
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Jezus nie dokonywał cudów, więc aby być taki jak on, ty również nie musisz. 

Gdyby święci i uzdrowiciele wiary naprawdę mogli ustawić na nowo ludzkie ciało, mogliby ustawić na 

nowo ciało na ludzkiej twarzy i sprawić, żeby osoby wyglądały inaczej. Mogliby sprawić, że zdrowi 

ludzie wyglądaliby na chorych. Uzdrowienie jest tylko odwrotnością voodoo. 

Powodem na to, że nigdy nie widziałeś uzdrowiciela, który rzeczywiście coś wyleczył, jest taki, że 

naprawdę nie wyleczył. Ktoś powinien złamać rękę uzdrowicielowi i zobaczyć czy może ją wyleczyć. 

Dlaczego nie? Nie powinien mieć nic przeciwko temu. 

Siła pozytywnego myślenia trochę pomaga, czasami, ale nie jest to cud. 

Nikt nie chciałby, żeby istniała taka siła, ponieważ jeśli mogłaby być używana do uzdrawiania, mogłaby 

również być użyta do zadawania krzywdy. Byłaby bardziej używana do krzywdzenia niż do uzdrawiania 

na tym świecie. Przekleństwa aby krzywdzić ludzi nie działają, modlitwy o pomoc dla nich również nie. 

Jezus naprawdę może wskrzeszać zmarłych; może wskrzeszać za pomocą siły prawdy. To co jest w 

Biblii, to metafora o wskrzeszaniu duchowo zmarłych, nie fizycznie zmarłych ludzi. Ludzie są zbyt 

martwi aby to wiedzieć. 

Są tylko dwa sposoby aby żyć swoje życie. Jeden jest poprzez nic nie jest cudem. Drugi jest poprzez 

wszystko jest cudem. Albert Einstein 

Nie ma prawdziwych cudów innych niż samo życie. Prawda jest taka, że życie nie może być zmienione, 

jest przewidywalne. Są magicy i oszuści, którzy robią sztuczki, które wyglądają na magię dla tych, 

którzy nie znają sztuczki ani prawdy, ale nikt nie może zmienić rzeczywistości samej w sobie i to jest 

prawdziwa magia. 

 

                                                 Część 7- Prawda Cię Uwolni- Rozdział  7.6 

                                    Oddzielić Ziarno do Plewy 

History Channel: Miliony ludzi ogląda history channel i to zmusi religie do objęcia stanowiska. Aby 

trzymać się mitów, muszą one podążać za ślepą wiarą w to, że historia oraz dowody o których nauka 

mówi, że miały miejsce, nie zdarzyły się. Będą musiały powiedzieć, że wszystkie dowody są tylko 

kłamstwem aby ogłupić niewiernych lub będą musiały skorygować oficjalne interpretacje. 

Opcja pierwsza: Przeszłość nie wydarzyła się w sposób w jaki dowody i nauka wskazują. Biblia jest 

dosłowną prawdą, a Bóg, który wygląda jak stary człowiek stworzył wszechświat w sześć dni około 

dziesięć tysięcy lat temu. Wszystkie cuda zdarzyły się, tak jak mówi Biblia. Ci którzy w nie nie wierzą 

lub nie mogą uwierzyć, pójdą do piekła. 

Ślepa wiara: Jeżeli religie pójdą za opcją pierwszą, opcją ślepej wiary, staną się mniej popularne i 

mniej potężne, ponieważ nauka, punkt widzenia History Channel oparty na dowodach, będzie po 

prostu silniejsza. Im silniejsza będzie, tym słabsze będą religie oparte na ślepej wierze i tym głupiej 

ludzie z nią związani będą wyglądać. 
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Opcja druga: Jeżeli religie zaakceptują dowody i napiszą od nowa swoje punkty widzenia w sposób, 

obejmujący dowody, staną się o wiele bardziej wpływowe i popularne. 

Centrum życia: W praktyce, jeżeli religie wybiorą opcję drugą, staną się najbardziej popularnymi i 

najpotężniejszymi organizacjami na ziemi, czyli dokładnie tym czym powinny być. Będą potężniejsze 

niż rządy i będą stanowić centrum życia każdego człowieka. Osoby, które nimi kierują, będą 

najbardziej czczonymi i szanowanymi ludźmi na ziemi. 

Jeżeli religie wybiorą opcję pierwszą, nie ma nadziei dla ludzkości, wygra diabeł. 

Pięć lat: Jeżeli religie wybiorą opcję drugą, w ciągu pięciu lat staną się najpotężniejszą mocą na ziemi, 

a świat zacznie zmieniać się w raj. 

Moja pomoc: Jeżeli religie obiorą opcję drugą, będą musiały załączyć wiele rzeczy powiedzianych w 

tej książce. Będzie musiała być napisana nowa książka, która będzie konkretnie przeznaczona do ich 

tradycji i będzie o wiele bardziej czcigodna i religijnie brzmiąca niż ta książka. 

Szczyt góry lodowej: Wiem co należy zrobić oraz jak to zrobić, i jeżeli zostanę o to poproszony, 

pomogę. Ta wersja prawdy stanowi jedynie szczyt góry lodowej, ogólne streszczenie dla każdego po 

trochu, głównie po to aby zwrócić uwagę ludzi oraz ich obudzić. Książka taka jak ta musi przejść przez 

ogrodzenie i dotrzeć do każdego, ale robiąc to w ten sposób, zdenerwuje prawie każdego. Tak 

naprawdę należy napisać książki właściwe dla każdej religii, lecz ludzie w religiach muszą się najpierw 

obudzić i ujrzeć prawdę po raz pierwszy. 

Liderzy religijni którzy obudzą się jako pierwsi staną się najpotężniejszymi liderami na ziemi. Na 

początku napotkają duży opór, lecz prawda zwycięży. Liderzy religijni, którzy się nie obudzą oraz 

będą sprzeciwiać się tym, którzy się obudzili, stracą władzę, którą posiadają i zostaną usunięci z 

zorganizowanych religii. 

Mity o cudach nawiedzają religie bardziej niż cokolwiek innego. 

Jezus tego nie zrobił: Jezus nigdy nie dokonałby cudów nawet gdyby mógł, ponieważ nie 

przedstawiałyby one prawdy i życia. Jezus mówił i robił rzeczy, które ukazywały cud życia samego w 

sobie, coś odwrotnego niż co myślą ludzie. 

Bądź szczery: Czy kiedykolwiek widziałeś coś co było nadprzyrodzone? Czy kiedykolwiek widziałeś 

człowieka, który fizycznie nie umarł? Czy kiedykolwiek widziałeś człowieka robiącego coś czego 

człowiek nie może zrobić? Nikt naprawdę nie widział nic, co nie może istnieć w prawdziwym życiu, 

ponieważ jest to niemożliwe. Prawdziwe życie jest takie jakie jest. 

Kłamcy: Ludzie, którzy mówią, że widzieli coś nadprzyrodzonego mają urojenia, są kłamcami, 

ignorantami albo zostali wprowadzeni w błąd za pomocą sztuczki. Nic innego nie jest możliwe. 

Życie jest jedynym cudem: Fakt, że nic nadprzyrodzonego się nie dzieje, oznacza, że zwykłość czy 

natura mogą być zrozumiane. Robi ona pewne rzeczy i nie robi innych. I możemy wiedzieć jakie są to 

rzeczy. W ten oto sposób możemy znać Boga. Gdyby nie było jednej prawdy, nie moglibyśmy znać 

życia, nie moglibyśmy znać Boga, a Biblia mówi wyraźnie, że musisz znać Jezusa i Boga aby trafić do 

raju. 
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Jedną z rzeczy, które czynią życie takim niezwykłym jest to, że możesz je zrozumieć, znać „prawdę” i 

wiedzieć, że cokolwiek co jest wbrew prawom natury (prawom boskim) jest niemożliwe. Gdyby cuda 

były możliwe, oznaczałoby to, że życie nie jest zrozumiałe, że nie ma prawdy o życiu. Nigdy nie 

mógłbyś poznać „prawdy”, którą Jezus mówi, że jest. 

Najbardziej niezrozumiałą rzeczą na świecie jest to, że jest on całkowicie zrozumiały. 

Albert Einstein 

Wieczna prawda: Cudem jest to, że jest jedna wieczna prawda, którą możesz znać i na której możesz 

polegać. Jest to prawda, która pozwala ci się zrelaksować i pokonać zwierzęcy umysł, czego musisz 

dokonać aby znać prawdziwie życie, jest to prawda która cię uwalnia. Gdybyś nie mógł poznać 

ostatecznej prawdy, nigdy nie mógłbyś wiedzieć, że życie jest bezpieczne i fair, i nigdy nie byłbyś w 

stanie uwolnić się od umysłu. Bóg, natura, życie, jakkolwiek chcesz to nazwać, zawsze pozostaje takie 

samo, fair i zrównoważone dla każdego bez względu na to co ludzie robią czy mówią. 

Radość w patrzeniu i rozumieniu jest najpiękniejszym darem natury. Albert Einstein 

Nie prawda: Gdyby magia czy cuda inne niż nasza prawdziwa rzeczywistość były możliwe, nie byłoby 

żadnej prawdziwej rzeczywistości, niczego co można byłoby znać i na co liczyć. Życie nie było cudem, 

którym rzeczywiście jest. Gdyby nie było prawdy, nigdy nie moglibyśmy znać jej ani życia. Dlatego też 

możesz wybrać pomiędzy cudami, które miały zdarzyć się w przeszłości, albo prawdziwym cudem 

życia, który możesz zobaczyć sam. Obydwa nie mogą być prawdziwe. 

Gdyby prawdziwy ból i śmierć nie były realne, prawdziwa prawda nie miałaby znaczenia, ale są 

realne i nie mogą być pokonane bez realnej prawdy. 

Tak zwane cuda się nie zdarzyły, nie mogły się zdarzyć. Iluzje i kłamstwa kreowane są przez umysł 

kłamcy oraz umył osoby oszukiwanej, która chce wierzyć w nadprzyrodzone. Zarówno kłamca jak i 

oszukany są ludźmi, którzy nie widzą albo nie chcą widzieć prawdy. 

Wyobraźnia: Wyobraźnia to dobra i konieczna rzecz, kiedy chcemy być kreatywni, ale nie jest dobra w 

przypadku prawdy. Wyobraźnia przekroczyła wszelkie granice, i jest odpowiedzialna za wszystkie mity 

na temat życia i śmierci. Bilony ludzi gra w grę pozorów. Wierzą lub próbują wierzyć w 

wyimaginowany świat, który nie istnieje naprawdę, jedynie w ich głowach, w ich wyobraźni. Jest to 

recepta na fizyczną i duchową śmierć. 

Nie ma wystarczającej ilości miłości i dobroci na tym świecie, abyśmy mogli pozwolić sobie na 

oddawanie jakiejkolwiek jej części wyimaginowanym rzeczom. Friedrich Nietzsche. 

Wymyślone historie o Jezusie dokonującym cudów zrobiły więcej aby stłumić i ukryć wiadomość, 

którą Jezus przyniósł ze sobą niż cokolwiek innego. 

Stań twarzą w twarz z prawdą: Jeśli nie staniemy twarzą w twarz z prawdą (Jezusem) teraz, kiedy ją 

znamy (jego), zasługujemy aby być zniszczonymi i pójść do najgorszego możliwego miejsca. Prosimy 

się o to. 

Biblia opisuje Szatana jako oszukującego i z definicji, oznacza to, że Szatan musi być naszym 

umysłem. Wszystko co jest, to umysł i życie, a życie z definicji jest „Prawdą”, więc Szatan, diabeł 

musi być oszukującym umysłem. Jest życie i wyobraźnia. Nie ma nic innego. Prawda czy fałsz? 
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Ukryta prawda: Nic dziwnego, że wiele w Biblii nie jest prawdą ani nie jest znaczące w dzisiejszym 

świecie. Zadziwiające jest jednak to, że wiele z prawdy właściwie znajduje się w Biblii. Jest jej zbyt 

dużo aby był to jedynie zbieg okoliczności. 

Fakt, że prawdziwa prawda znajduje się w Biblii udowadnia, że Duch Święty istnieje. 

Wiadomość: Prawda w Biblii udowadnia, że jest coś na zewnątrz nas, co próbuje powiedzieć nam 

sekrety życia, aby ujawnić ukrytą prawdę nam. Muszą być to bardziej wyewoluowani duchowo ludzie 

tacy jak Jezus, którzy komunikują się z nami i całym pozostałym życiem poprzez zbiorowego 

nieświadomego/Ducha Świętego. Jeśli to zobaczymy i będziemy działać w oparciu o tę prawdę, 

możemy nauczyć się ostatecznej prawdy i podążyć za nimi do raju. 

Jezus powiedział, „Mam o wiele więcej rzeczy do powiedzenia wam, ale wy nie możecie ich teraz 

zrozumieć, ale kiedy nadejdzie Duch Święty, Duch Prawdy, pokieruje was ku całej prawdzie; Kiedy 

Duch nadejdzie, wyjaśni on wam wszystkie rzeczy.” 

Prorocy z przeszłości komunikują się z nami teraz poprzez religijne książki i bezpośrednio poprzez 

zbiorowego nieświadomego. Ludzie podświadomie wiedzieli głęboko w środku co jest prawdą, i 

dlatego też prawda pozostała w rdzeniu mitów. To czyni z Biblii bardzo ważną księgę; jest to 

objawienie same w sobie. Nieważne jak bardzo została przekręcona i zniekształcona, kluczowa 

prawda zawsze pozostała w niej przez tysiące lat, nawet jeśli przeszła przez tysiące ludzi, którzy 

świadomie nie znali prawdy. To umożliwiło prawdzie bycie przekazywaną od tysięcy lat do czasu i 

miejsca w którym mogła być wyjawiona. Prawda używała korupcji jako transportu w teraźniejszość. 

Namacalny dowód: Ukryte wiadomości nie byłyby tam bez wszechobecnej, niewidzialnej siły, która 

działa. Udowadnia to, że taka siła istnieje. To z tego powodu zawieram tak wiele biblijnych powiedzeń 

w tej książce; wyjawiają one prawdę. 

Czy coś mogłoby być bardziej egoistyczne niż twierdzenie, że Bóg jest taki jak my? Nie możemy 

poradzić sobie z naszymi własnymi życiami, ale miliony ludzi sądzi, że istota, która wygląda i 

zachowuje się jak bardzo emocjonalny, mściwy mężczyzna kontroluje nieskończony wszechświat. 

Obraz Boga: Bóg nie stworzył człowieka na swój obraz, jak mówi Biblia; to my stworzyliśmy Boga na 

nasz własny obraz. Jest to odwrotność tego w co większość ludzi wierzy. Co ciekawe, Bóg będzie 

wyglądał jak człowiek, kiedy pozwolimy Bogu żyć poprzez nas. Dlatego też, Biblia ponownie mówi 

prawdę. Będziemy na obraz Boga w minutę, kiedy usuniemy swoje umysły, nasze fałszywe ja z pola 

widzenia. Biblia mówi prawdę; mówi to po prostu na poziomie, którego większość  ludzi nie jest 

jeszcze świadoma. Ostateczna prawda czeka tam w Biblii, czeka na to aż ludzie ewoluują 

wystarczająco, żeby móc to zobaczyć, aby mieć oczy, które widzą i uszy które słyszą, jak powiedział 

Jezus. 

Wiadomość kontra Posłaniec: Prawda jest taka, że nie wiemy nawet czy człowiek o imieniu Jezus 

kiedykolwiek istniał. Mógłby on być mitem, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że wiemy, że 

powiedzenia przypisane jemu istnieją. To wiadomość, a nie posłaniec się liczy. On mówi, że tylko  

wiadomość ma znaczenie. 

Jezus powiedział, „Każdemu kto mówi słowo przeciwko Synowi człowieka, będzie mu wybaczone. 

Osobie, która bluźni przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie wybaczone.” 
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Duchowe objawienia pochodzą ze zbiorowego nieświadomego (Ducha Świętego). One tylko 

przechodzą przez proroka. 

Jezus powiedział, „Słowa które mówię do was, nie mówię ja sam, ale ojciec który mieszka we mnie, 

on tworzy słowa.” Jan 14:10 

W słowach przypisanych Jezusowi jest spójność, która jest twardym dowodem na to, że on istniał. 

Słowa jemu przypisane wyjawiają wszystko co potrzebujemy wiedzieć, jeśli interpretujemy je 

właściwie i jeśli możemy zobaczyć je w teraźniejszości. Właściwie, nie ma żadnego dowodu na to, żeby 

większość rzeczy, które zdarzyły się w Biblii naprawdę się zdarzyła. Jest mało dowodów na to, że Król 

Salomon, Mojżesz czy nawet Jezus naprawdę istnieli , a wiele dowodów mówiących za tym, że nie. 

Nie ma to znaczenia, ponieważ jest to nawet bardziej magiczne, jeśli nie istnieli. Prawda zawsze 

znajdzie sposób, nawet jeśli używa mitu, aby się objawić. Co mogłoby być bardziej magiczne i 

zadziwiające? 

Ludzie uczą się większości prawdy zawartej w Biblii poprzez mity i metafory. Nieważne jak uczysz 

się prawdy, dopóki się uczysz. 

Jest wiele mitycznych królów i miast, które używane są aby opowiadać historie moralizujące, 

znajdujące się poza religiami. Religie nie mają monopolu na mity. Dobrym przykładem jest historia 

Króla Artura i Camelota. Oni nie istnieli naprawdę. 

Mojżesz: Nie ma żadnego dowodu na to, że exodus rzeczywiście miał miejsce ani czy Mojżesz 

kiedykolwiek istniał, ale jest dużo twardych dowodów na to, że to wszystko jest mitem. 

Ludzie zbytnio przejmują się czy księgi religijne są książkami historycznymi lub czy ludzie w nich 

opisanie, naprawdę żyli. Ważną rzeczą jest to, że ostateczna prawda jest w nich i nie znajduje się 

nigdzie indziej. To czyni Biblię oraz inne książki religijne najcenniejszymi rzeczami. 

To nie ma znaczenia: Nawet jeśli nie ma żadnego prawdziwego dowodu poza historiami w Biblii oraz 

w innych spokrewnionych starożytnych pismach na to, że Jezus kiedykolwiek istniał, ja uważam, że 

Jezus był prawdziwym człowiekiem, ale dużo bardziej inny niż to jak jest opisywany w historiach o 

nim. 

Rzeczą, którą ludzie muszą zrozumieć jest to, że to nie ma znaczenia, ponieważ i tak nie ma go tutaj 

teraz w ciele. Wszystko co mamy, to jego wiadomość, więc musimy pracować z tym aby dostać się 

tam gdzie on mówi, że jest teraz ( do prawdy i życia). Wiadomość pochodzi od Ducha Świętego czy 

zbiorowego nieświadomego, bez względu na to czy Jezus to powiedział czy nie. Ludzie muszą przestać 

czcić wyryty obraz posłańca, i muszą zacząć zwracać uwagę na wiadomość. 

Jezus powiedział: „Ktokolwiek znajdzie właściwą interpretację tego co mówię, odnajdzie życie 

wieczne.” 

Jezus powiedział, „Ktokolwiek znajdzie właściwą interpretację moich powiedzeń, pójdzie do raju”.  Nie 

powiedział, „ktokolwiek czci wyryty obraz, pójdzie do raju”. 

Używam wszystkich rzeczy, które wiem, że Jezus by powiedział w tej książce (ponad pięćset odniesień 

i cytatów). I po raz pierwszy to co mówi ma sens . Nie byłoby tak, gdyby to co mówił nie było prawdą. 
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 Większość powiedzeń jemu przypisanych nigdy nie miała sensu do teraz. 

Prawda czy fałsz? 

Od końca: Ludzie szukają prawdy od końca. Biorą jako pewnik, że to co powiedziane jest w Biblii jest 

prawdą, następnie próbują odnaleźć to w realnym świecie i tego nie znajdują. Potem muszą mówić, że 

musisz mieć ślepą wiarę, że jest to prawda, nawet w obliczu twardych dowodów mówiących, że jest 

wręcz przeciwnie. Jeśli zrobisz po prostu coś odwrotnego i weźmiesz jako pewnik, że to co jest w 

prawdziwym życiu jest prawdą i następnie poszukasz tego w Biblii, odnajdziesz prawdę. 

Jezus mówi, że przybył po to, abyśmy mieli życie i mieli je bardziej obficie. 

Nie powiedział, że przybył po to, abyśmy mieli obfite pieniądze. 

Święty pośpiech: Powiedzenie powyżej oznacza po prostu to co mówi; obfite życie, nie obfite 

pieniądze czy majątek. To co Jezus mówi nie mogłoby być jaśniejsze, ale jest wielu źle pokierowanych 

kaznodziei, którzy próbują  przekręcić słowa Jezusa. Ci o których mówię to ci, którzy latają prywatnymi 

odrzutowcami opłacanymi przez tysiące biednych, starych ludzi i rodziny, które walczą o przetrwanie. 

Kto jest bardziej głupi? głupiec, czy głupek który za nim podąża? 

Oni nie znają prawdy, ale twierdzą, że znają. Jest to głównie ich ego oraz władza, ta sama stara 

historia, wilk w owczej skórze, fałszywi prorocy, tak jak powiedział Jezus. Wielu z kaznodziei jest po 

prostu nieprzystosowanych i potrzebuje być w centrum uwagi, a nie może jej zdobyć w inny sposób. 

Wariaci kontroli: Wielu z tych ludzi używało słów z Biblii aby mieć seks z niepełnoletnimi dziećmi, 

kraść pieniądze chorych ludzi i robić wirtualnych niewolników z ludzi. Nie ma większego kłamstwa czy 

gorszej rzeczy jaką może zrobić człowiek. 

Możesz ogłupiać pewnych ludzi przez cały czas i wszystkich ludzi przez pewien czas, ale nie możesz  

ogłupiać wszystkich ludzi przez cały czas. 

Abraham Lincoln 

Nawet ci dobrzy nie są bardzo dobrzy, ponieważ sprowadzają ludzi z drogi w najważniejszej podróży w 

ich życiu. 

Tylko prawda może powstrzymać zboczeńców oraz innych ludzi pracujących dla bestii. Kiedy ludzie 

obudzą się, wyraźnie ujrzą tych najbardziej złych spośród ludzi. 

Ci dobrzy nie nauczają po to aby otrzymać pieniądze czy kontrolować ludzi. Lubią pouczać, ponieważ 

w ten sposób zdobywają uwagę oraz może to wprowadzić ich oraz publiczność co nieco w 

teraźniejszość. Daje im to smak prawdziwego życia. Problem polega na tym, że pozostałą część czasu, 

żyją w diable/umyśle. Jeśli nie znasz prawdy, smak prawdziwego życia wyrządza więcej szkody niż 

dobra, ponieważ doprowadza cię do połowy drogi i daje ci fałszywą teraźniejszość. 

Jezus powiedział, „Jeśli ślepy człowiek prowadzi ślepego człowieka, obaj wpadną do dołu.” 

Kaznodzieje są bardziej w biznesie rozrywkowym niż w biznesie ocalania. 

Przekonania są bardziej niebezpiecznymi wrogami prawdy niż kłamstwa. 
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Friedrich Nietzsche 

Niektórzy kaznodzieje właściwie wierzą w to co robią, ale w pewien sposób jest to nawet gorsze. 

Mogą mieć dobre intencje, ale jak mówi powiedzenie, droga do piekła utorowana jest przez dobre 

intencje. Wielu z nich jest tylko zadufanymi w sobie hipokrytami. Ci prawdziwie moralni zmienią 

swoje postępowanie, kiedy ostateczna prawda zostanie wyjawiona. 

Jezus powiedział, „To co wchodzi do waszych ust nie hańbi was, ale to co wychodzi z waszych ust 

może was zhańbić.” 

Ci którzy myślą, że są najbliżej prawdy i Boga są właściwie najdalej. To jedna z największych 

ironicznych sztuczek diabła/umysłu. Jeśli znasz prawdę, chodzenie na religijne zgromadzenia jest 

dobrą rzeczą, ponieważ będziesz rozumiał to co kaznodzieja mówi, nawet jeśli kaznodzieja nie 

rozumie. Jeśli nie znasz prawdy, pójście na religijne zgromadzenia tylko sprowadzi cię z drogi. Dlatego 

też, naucz się prawdy, następnie pójdź na religijne zgromadzenia popularne w twojej okolicy. 

Fałszywe interpretacje: Ludzie, którzy uczą Biblii, są dobrą rzeczą, ponieważ prawda jest w Biblii, i w 

ostateczności ludzie będą wiedzieć, czym jest prawda. To nie to co cytują z Biblii myli ludzi tak bardzo 

jak ich własne interpretacje. Gdyby kaznodzieje trzymali się po prostu tylko tego co powiedziane jest 

w księgach religijnych i zrezygnowali ze swoich własnych interpretacji, byłoby o wiele lepiej. 

Religa będzie bardziej popularna: Religijne zgromadzenia, takie jak kościoły czy świątynie, będą 

bardziej popularne, kiedy prawda będzie znana, ponieważ duchowi ludzie po raz pierwszy będą 

słyszeć prawdę w tym co kaznodzieja mówi. 

Prawda nie zniszczy religii, tak jak wielu ludzi myśli; zrobi coś odwrotnego. Wyjawi ona prawdę w 

religiach i uczyni je bardziej popularnymi. 

Prawdziwy Chrześcijanin: Jezus interpretował na nowo Biblię ze swoich czasów i wyjawił nowe 

objawienia ostatecznej prawdy. Słowo Chrześcijanin oznacza „Bycie jak Chrystus”, więc aby być 

Chrześcijaninem, musisz robić to co robił Chrystus. Jeśli tego nie robisz, nie jesteś Chrześcijaninem.  To 

nie znaczy, że zachowujesz się tak jak on, ale musisz żyć prawdę i życie. 

Jezus powiedział, „Ludzie czczą mnie swoimi ustami, ale ich serce jest dalekie od de mnie. Czczą 

mnie na próżno, nauczając założeń i zasad ludzkich.” 

Przejście przez ruchy: Czytanie Biblii, chodzenie do kościoła, śpiewanie piosenek z ewangelią, i wiara 

w popularne mity nie czyni nikogo Chrześcijaninem. Czyni cię odwrotnością kogoś takiego jak Jezus. 

On tych rzeczy nie robił, prawda? 

Musisz znać prawdziwą prawdę i rozprzestrzeniać prawdziwą prawdę, nawet jeśli nie jest ona 

popularna. To czego uczył Jezus nie było popularne. To czego Jezus nauczał było tak niepopularne w 

jego czasach, że został przez to zabity. Nie mówię, że musisz zostać zabity za prawdę. Jezus to już 

zrobił i pokazał w ten sposób prawdę. Musisz stać za prawdą za wszelką cenę, ale możesz to robić nie 

mówiąc po prostu niczego fałszywego i mówiąc ludziom aby przeczytali tę książkę. 

Większość ludzi tylko owija w bawełnę, jak to się mówi, i nie znajduje się na właściwej drodze do raju. 

Tylko wejdź na drogę oraz idź tam gdzie cię ona poprowadzi. 
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Biblia mówi, że Bóg nie lubi ludzi, który są letni; mówi, że sprawiają, że czuje się jakby miał 

wymiotować. 

Nie żartuję, mówi coś w tym stylu. To oznacza, że ludzie muszą być zaangażowani  w stu procentach w 

prawdę i życie. Jest to wszystko albo nic. 

Bycie w błędzie i myślenie, że masz rację jest najgorszą rzeczą. Lepiej jest wiedzieć, że nie znasz 

prawdy niż myśleć, że znasz kiedy nie znasz. 

Wskrzeszanie zmarłych: Jezus nigdy nie wyleczył nikogo fizycznie, nie wskrzeszał zmarłych, nie 

podnosił nikogo z grobu. Są to mity, ale zrobił coś o wiele ważniejszego i cudownego. Zobaczył 

prawdę, mówił prawdę i żył życie, i zrobił to w bardzo trudnym czasie aby to zrobić. 

Jezus powiedział, „Chodź, podążaj za mną.” 

Aby być Chrześcijaninem musisz robić tę samą rzecz, jaką robił on. Jezus powiedział, idź za mną. 

Innymi słowy, zrób to co on zrobił; Interpretuj na nowo pismo i żyj w prawdzie i życiu. 

Ludzie, którzy wierzą w nadprzyrodzone, wierzą w coś co nie istnieje i robiąc to, przeoczają to co 

rzeczywiście istnieje. Przeoczają wszystko za nic. 

Powstajesz ze zmarłych, kiedy nauczysz się prawdy i życia. Jest to jedyny prawdziwy sposób aby 

wskrzeszać zmarłych. Jeśli sądzisz, że ludzie naprawdę mogą wracać do życia po tym jak umarli i są 

pochowani, jesteś martwy, martwy na prawdę i życie. Pozwól zmarłym pochować zmarłych, jak 

mówi Biblia. 

Mit Jezusa: Zorganizowane religie nauczają, że metafora Owieczki Boga oznacza „owieczkę ofiarną” i 

że Jezus miał być ostateczną ofiarą dla Boga, że Jezus był ofiarowany za nasze grzechy. 

Ofiara ludzka: Prawda jest taka, że jest to opowieść stworzona przez ludzi, którzy zajmowali się 

prymitywną praktyką ofiarowywania żyjących zwierząt różnorodnym mitycznym Bogom. Ludzka  

ofiara nie była dokonywana w miejscu i czasie w którym żył Jezus, ale mit jest taki, że Jezus dokonał 

samoofiary. 

Składanie ofiar ze zwierząt jest starożytną praktyką zakorzenioną w umysłach prymitywnych ludzi z 

tamtych czasów jako sposób na zadowalanie Boga. Polega ona na tym, że dajesz Bogu to co dla ciebie 

ma największą wartość, a żyjące zwierzęta stanowiły najcenniejszy dobytek ludzi w tamtym czasie. 

Dlatego też, logiczne było, że ofiarowanie ludzkiego życia, twojego własnego życia czy życia twoich 

dzieci (inna opowieść biblijna), jest najbardziej wartościowym darem jaki możesz ofiarować Bogu. 

Teraz nie ma to zbyt dużo sensu, ale wtedy miało. To jest to co ludzie chcieli usłyszeć. Byli gotowi 

podążyć za wszystkim poza prawdą. 

Zwolennicy Jezusa nie chcieli wierzyć, że osoba o której mówili wszystkim, że była synem Boga umarł 

jak każdy zwykły kryminalista. To powodowało, że wyglądali jak kłamcy i oni nie mogli z tym żyć, więc 

wymyślili historię z którą mogli żyć, historię, która czyniła to co powiedzieli o Jezusie bardziej 

wiarygodnym. 

Woleliby aby Jezus w ostatnim momencie dokonał jakiegoś cudu i uniósł się z krzyża nieuszkodzony i 

wzniósł się do nieba, a następnie uderzył w swoich dręczycieli piorunem. 
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Wielu ludzi którzy tam byli, oczekiwali, że Jezus dokona właśnie tego i byli zaskoczeni i rozczarowani, 

że nic się nie wydarzyło. To sprawiło, że zarówno oni jak i wszyscy jego zwolennicy wyglądali jak 

fałszywi ludzie. Wyglądało na to, że Rzymianie mieli rację. 

Rzymianie oczekiwali, że Jezus przyzna, że nie był tym czym powiedział, że był, a jego zwolennicy 

oczekiwali po nim, że zatrzyma swoją egzekucję przy pomocy jakiegoś cudu, a tego również nie zrobił. 

Było to bardzo rozczarowujące. 

Nawet Jezus myślał, że coś się wydarzy. Dlatego też powiedział, „Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś?” 

Jeżeli Jezus to zaplanował, to Judasz go nie zdradził, jak twierdzą religie; pomógł mu zrealizować swój 

cel zabicia się aby ocalić świat. Jest to tylko jedna z wielu nieścisłości i sprzeczności aby pokazać, że 

religie nie znają prawdy. 

Spece od propagandy: Problem jest taki, że to co się właściwie wydarzyło, nie było wystarczająco 

dobre aby oprzeć na tym nową religię, więc kreatorzy mitów, w swojej mądrości, zdecydowali zmienić 

historię w ten sposób aby wyglądała tak jakby Jezus planował bycie ludzką ofiarą i/lub najboleśniejsze 

samobójstwo wszechczasów. 

Zwolennicy pomyśleli, że Jezus musiał wiedzieć co mu się przydarzy, ponieważ był on jedynym 

narodzonym synem Boga. Musieli to jakoś wyjaśnić. 

Wierzący przez cały czas wierzyli w to, że Bóg nigdy nie pozwoliłby aby tak poniżająca śmierć 

przydarzyła się jego jedynemu synowi, jeśli jego syn nie chciałby aby tak było. Jego zwolennicy nie 

wierzyli własnym oczom, kiedy to się zdarzyło i nie przyjęli tego do wiadomości. 

Musieli to uczynić czymś więcej niż było i dodać coś nadprzyrodzonego, bardziej spektakularny 

element, inaczej ich nowa religia umarłaby wraz z Jezusem. Spece od propagandy wzięli się do pracy. 

Większość fałszywych części świadectwa Jezusa pojawiła się z potrzeby sprawienia, aby wyglądało na 

to, że Jezus zaplanował, aby wszystko się zdarzyło, w szczególności swoją własną egzekucję. 

To stara sztuczka, kolejny przykład dużego kłamstwa. Ta wersja była używana przez całą historię. 

Działało to w ten sposób, im kłamstwo jest bardziej skandaliczne i niewiarygodne, tym bardziej ludzie 

będą w nie wierzyć. Ludzie będą używać rozumowania, że nikt nie mógłby wymyśleć czegoś tak 

niewiarygodnego, więc to musi być prawda. 

Kreatorzy mitów napisali na nowo rzeczy, które Jezus rzeczywiście powiedział tak aby pasowały do 

nowego scenariusza i robiąc to, stworzyli jeden z najbardziej prosperujących mitów w historii, 

potwora wszystkich mitów. 

Prawda jest: Jezus nie planował aby zostać ukrzyżowanym ani aby być żyjącą ofiarą dla Boga ani nie 

planował powolnego, bolesnego samobójstwa. Nie było to zaplanowane; Był on przeciwny pogańskiej 

praktyce składania ofiar, więc na pewno nie promowałby jej swoją własną śmiercią. Zdarzyło się to co 

wydaje się, że się zdarzyło; nie było to nic szczególnego ani niezwykłego. Było to coś co zdarzyło się 

tysiącom ludzi w tamtym czasie w historii. 

Umarł za nasze grzechy: O kimkolwiek kto kiedyś został zabity przez kogoś innego można mówić, że 

umarł za naszą grzeszną naturę. Jego zwolennicy zrobili po prostu z tego dużą sprawę, tak aby służyła  

ich własnym interesom. Jezus nie był nikim szczególnym dla nikogo, z wyjątkiem kilku 
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zdesperowanych wyrzutków społeczeństwa. Na końcu swojego życia nie miał nikogo po swojej 

stronie. 

Prawda jest taka, że Jezus nie miał żadnych zwolenników, którzy naprawdę  wierzyli, że był synem 

Boga. Gdyby tak było, wstawiliby się za nim w trakcie jego procesu. Nikt by go nie zdradził, tak jak 

mówi się, że zrobił to Judasz i wszyscy nie spaliby, podczas kiedy on umierał ze strachu, kiedy szli po 

niego Rzymianie. 

Jeśli rzeczywiście dokonał cudów, takich jak przywrócenie do życia zmarłego, nikt nie martwiłby się o 

to, że Rzymianie mogliby coś mu zrobić, prawda? Prawda jest taka, że nikt nie myślał, że był on 

Bogiem, że mógł dokonywać cudów ani nawet nie lubili go zbytnio. Każdy podczas święta Paschy nie  

lubił go tak bardzo, że wybaczyli zwykłemu kryminaliście zamiast niemu. To jest część zaakceptowanej 

historii wydarzeń. 

Jedynym z powodów z którego, możesz wiedzieć, że ofiarowanie się Jezusa aby nas ocalić nie zdarzyło 

się, jest to, że jest to sprzeczne z prawdziwą teologią, którą ma podtrzymywać. Dlaczego ktoś miałby 

umrzeć za nasze grzechy, rozgrzeszać nas z naszych grzechów? 

Jedynym sposobem aby nasze grzechy mogły być wybaczone, według Jezusa, jest nasze żałowanie, 

ujrzenie prawdy i życia, przestanie przekraczać linii (grzeszyć). 

Według tego co uczył Jezus, inna osoba nie może zmienić nas w istotę duchową, bez względu na to co 

robi. Mogą pokazać nam drogę, ale my sami musimy dokonać własnej zmiany (żałować). Zdanie sobie 

sprawy z prawdy i życia jest tym co sprawi, że zmienimy się w nową formę życia; nic innego tego nie 

zrobi. My musimy się zmienić. 

Nie widzimy rzeczy takimi jakie są; widzimy rzeczy takimi jacy my jesteśmy. 

Mówienie, że w coś wierzysz nie zmienia cię. Wciąż jesteś zwierzęciem, wciąż dokładnie takim samym 

jakim byłeś zanim powiedziałeś, że wierzysz, wciąż przekraczasz linię. 

Żaden problem nie może być rozwiązany na tym samym poziomie świadomości, która go stworzyła. 

Albert Einstein 

Żałować: Tylko prawda cię zmienia, ponieważ tylko prawda dosłownie zmienia twój umysł w coś 

całkowicie nowego i kiedy twój umysł dosłownie się zmienia, ty dosłownie zmieniasz się w istotę 

duchową. 

Pozwól aby umysł był w tobie, który był również w Jezusie Chrystusie. 

List do Filipian 2:5 

Prawda: Dlaczego Jezus miałby uczynić „prawdę” swoim centralnym tematem, jeśli nie miała ona 

znaczenia? Prawda to prawda, wiara to wiara. Są przeciwieństwami. Słowo „prawda” ma prawdziwe  

znaczenie, jeśli poszukasz w słowniku, i nie oznacza=wiary ani wierzenia ani mitu=itd. Oznacza to co 

mówią dowody; to co jest. Religie nie interesują się nawet aby sprawdzić co słowo prawda 

rzeczywiście oznacza. Jak mogą kłócić się o to czym jest prawda, kiedy nie wiedzą nawet co to słowo 

oznacza? 
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Zmienić swój umysł: Słowo „żałować” pochodzi od łaciny i oznacza „zmienić swój umysł”. Nie oznacza 

tego, co większość ludzi myśli, że zmienić swój umysł oznacza. Oznacza dosłownie zmienić swój umysł, 

z umysłu zwierzęcia w umysł istoty duchowej. To dlatego żałowanie cię ocala, ono cię właściwie 

zmienia. 

Jezus powiedział, „nie próbuj mnie kusić Szatanie, gdyż jest napisane, że ty masz służyć duchowi.” 

Zmienić swój umysł oznacza zmienić z umysłu, który kontroluje twojego ducha w umysł, który służy 

twojemu duchowi i Bogu. Bycie ocalonym oznacza nauczenie się prawdy. 

Powinniśmy wymagać znacząco nowego sposobu myślenia, jeśli ludzkość ma przetrwać. 

Albert Einstein 

Grzeszyć oznacza przekraczać linię. Aby przestać grzeszyć, musisz znaleźć linię; nikt nie znajdzie jej dla 

ciebie. Mogą pokazać ci drogę, ale ty musisz zdać sobie z tego sprawę sam. 

Oprócz zdrowego rozsądku, sposób w jaki wiemy, że historia o złożeniu ofiary z człowieka nie jest 

prawdziwa, jest taki, że nie spowodowała ona tego, że ludzie nauczyli się prawdy i życia i zmienili się w 

istoty duchowe. Robi to coś odwrotnego i ukrywa prawdę. To kłamstwo. 

Prosty sposób: Dlaczego Jezus miałby mówić ludziom, żeby żałowali (nauczyli się prawdy i życia), jeśli 

wiedział, że nie muszą? Powinien był mówić ludziom, aby jedynie czekali aż on odprawi swoją ludzką 

ofiarę z siebie i następnie uwierzyli, że zrobił to dla nich, a otrzymają darmową przepustkę do raju. 

Innymi słowy: Możesz być seryjnym pedofilem i mordercą aż do momentu swojej śmierci i następnie 

tylko powiedzieć, „Wierzę, że Jezus umarł za mnie i za moje grzechy” i pójdziesz do raju. To nie 

zadziała, ponieważ nie uczyniło cię to istotą duchową. 

Długo trwała debata pomiędzy chrześcijańskimi teologami odnośnie tego czy wiara czy dobre uczynki 

kwalifikują cię do raju. Innymi słowy, czy to moralny sposób w jaki żyjesz czy wiara w to, że Jezus 

umarł za nas ma znaczenie? 

Większość ludzi doszło do wniosku, że potrzebujesz obydwu, co jest sprzeczne z Biblią. Prawda jest 

taka, że nic z tego cię nie ocali, jeśli nie znasz prawdy i życia. To tylko gra umysłowa, praca diabła aby 

odwrócić uwagę ludzi od realnej prawdy, aby oszukać ich żeby przekraczali linię. To kolejne sprzeczne 

założenie, którego, wydaje się, że nikt nie widzi. 

Umarł za nasze grzechy: Co to do cholery oznacza? Każdy umiera; niektórzy w gorszy sposób niż 

Jezus. Jak umieranie, które przydarza się każdemu jest ofiarą? Jezus szedł od raju; czy pójście do raju 

jest ofiarą? 

Zawsze słyszysz kaznodziei mówiących, że nasze grzechy zostały zmyte poprzez krew Jezusa. Co za 

okropna myśl. To dosłownie mówi, że zabicie jedynego syna Boga było dobrą rzeczą, ponieważ 

doprowadza to ludzi do raju. To nie ma sensu, ale specom od propagandy udało się uczynić z tego 

centralny temat całej religii. 

Gdyby Jezus chciał, aby Rzymianie go zabili, tak jak wierzą Chrześcijanie, wtedy Judasz mu pomógł, 

a nie zdradził, jak oni również wierzą. Co jest prawdą? 
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Składnie ofiary z siebie: Jest to zrozumiałe dlaczego prymitywni ludzie ignoranci wierzyli w to w 

przeszłości, ale dlaczego przynajmniej bilion ludzi mówi, że wierzy w to teraz? Mam na myśli, że 

składanie ofiar ze zwierząt aby zadowolić Boga jest złe, ale wierzyć jeszcze w ofiarę z człowieka jest 

gorsze, a Bóg składający ofiarę z własnego syna jest już chore. 

Jednak, wielkiemu promotorowi o imieniu Paweł udało się uczynić ten mit najbardziej czczoną częścią 

Chrześcijaństwa, dużym mechanizm dla zbawienia osoby, dosłowne kluczami do raju. To kłamstwo, 

oczywiste kłamstwo, ale ludzie wciąż w nie wierzą. 

Paweł wymyślił religię chrześcijańską około 64 Roku Pańskiego. 

Paweł był o wiele bardziej odpowiedzialny za religię Chrześcijańską jaką mamy dzisiaj niż Jezus. On 

prawie samodzielnie stworzył nowoczesną dogmę. Wielu innych ludzi dopracowało system wiary, 

rytuały, itd., ale to Paweł złożył w całość podstawową dogmę, która utrzymuje się po dziś dzień. 

Opowieści krążyły zanim Paweł się pojawił, ale on wybrał jedną z nich, dopracował ją i wypuścił w 

obieg. 

Wyznawcy: Ludzie którzy poszli za Jezusem, kiedy on żył byli pierwszymi, którzy zaczęli religię w 

oparciu o Jezusa. Było to bardziej wiarygodne, ponieważ byli z nim. Otrzymali to u źródła, ale również 

źle go zinterpretowali. Problem polega na tym, że oni wszyscy mieli swoje własne interpretacje i 

konkurowali między sobą. Wszyscy się mylili; nikt z nich nie wiedział o czym Jezus mówi. 

Oni wszyscy mieli własnych wyznawców, i dosłownie walczyli między sobą i zabijali się w obronie 

własnych interpretacji. Ta wrogość mówi ci, że już źle interpretowali Jezusa. Im tak naprawdę nie 

udało się cokolwiek przekazać. Oni po prostu walczyli między sobą i cierpieli z powodu wielu 

prześladowań ze strony Rzymian i Żydów. Kilku zostało nawet ukrzyżowanych. 

Z drugiej strony, Paweł skupił się tylko na jednej interpretacji i sprzedał ją bardzo zręcznie i z 

sukcesem. Powiedział, że jego interpretacja była jedyną interpretacją, dlatego też, inne zostały z 

czasem zapomniane, w szczególności po Konstantynie. Paweł pojawił się po  tym, kiedy Jezus nie żył, 

więc nigdy go nie spotkał, ale mógł on być największym specem od propagandy i promotorem jaki 

kiedykolwiek żył. 

Musisz wybrać pomiędzy tym co mówi Jezus a tym co mówi Paweł. Większość Chrześcijan wierzy w 

to co mówi Paweł, nie Jezus. 

Nie możesz wierzyć, że obaj mówią prawdę, ponieważ jeden jest sprzeczny z drugim. 

Paweł jest najlepszym i najgorszym co przytrafiło się Chrześcijaństwu. Najlepszym, gdyż bez niego , 

religia nie byłaby nawet tutaj dzisiaj. Najgorszym, gdyż dogma, którą stworzył jest sprzeczna z prawdą, 

którą Jezus starał się przekazać światu. Nie zrozum mnie źle; Paweł wyjawia więcej prawdy  w Biblii 

niż ktokolwiek inny oprócz Jezusa. To tylko jego ogólne konkluzje są mylne. Nasz grzech nie jest zmyty 

poprzez krew Jezusa, tak jak Paweł powiedział i jak kościół zawsze naucza odkąd to powiedział i został 

kanonizowany. 

To nie krew którą Jezus wylał; to prawda, którą Jezus powiedział ocala. 

Paweł właściwie nazywał się Saul zanim zmienił swoje imię i swój sposób życia. Jako Saul, był jednym z 

największych wrogów wczesnego kościoła. Był Faryzeuszem odpowiedzialnym za wiele prześladowań i 
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nawet zabijanie wczesnych Chrześcijan. Jego celem było zabicie wszystkich Chrześcijan. Podczas 

podróży, powiedział, że objawił mu się Jezus i przekonał go aby stał się Chrześcijaninem. Paweł to 

zabójca Chrześcijan, zmieniony w Chrześcijańskiego świętego. Nieprawdopodobny scenariusz 

zazwyczaj sprawia, że ludzie wierzą w niego bardziej. 

Jest on odpowiedzialny za większość nowego testamentu w Biblii. Może ci się to nie podobać, ale jest 

to prawda, a prawda cię ocala. 

Im bardziej nieprawdopodobna historia, tym bardziej ludzie będą w nią wierzyć. 

Czynnik nonsensu: Wielu tak zwanych Chrześcijan, którzy wierzą, że Jezus umarł za nasze grzechy, w 

historię samobójstwa/ludzkiej ofiary, patrzy z góry na ludzi, którzy wierzą w szamanów czy przesądy. 

Jednak sami wierzą w coś co ma nawet mniej sensu i jest bardziej absurdalne. 

Morderca dzieci: Abraham, założyciel religii żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej miał zamiar 

przeciąć gardło własnemu synowi aby złożyć go w ofierze Bogu. Jezus, syn Boga, został złożony w 

ofierze swojemu ojcu. Król Herod, lider religii żydowskiej w tamtym czasie, powiedział, żeby wszystkie 

niemowlęta i dzieci rodzaju męskiego w całym mieście zostały zamordowane. Interpretacja Biblii w 

przeszłości i teraźniejszości mówi, że większość ich najbardziej czczonych liderów i proroków robiło 

najstraszniejsze rzeczy jakie można sobie wyobrazić. Morderstwo, ludzka, dziecięca i zwierzęca ofiara, 

kazirodztwo, zemsty i niesprawiedliwość są głównymi zasadami akceptowanej interpretacji Biblii. 

Powstanie z grobu, symboliczne picie krwi i jedzenie ciała brzmi bardzo jak jakaś opowieść o zombie 

czy wampirach. 

Cała ta mowa o magicznej naturze krwi Jezusa wywodzi się ze złego przekonania jakie ludzie mieli w  

przeszłości; że życie czy duch znajdował się we krwi. Wiemy teraz, że życie nie jest we krwi. Gdyby 

było, całkowita transfuzja powinna umieścić ducha kogoś innego w twoim ciele. 

Im bardziej coś jest nie do uwierzenia, tym bardziej fanatyczni będą tego zwolennicy. Nie ma to sensu, 

ale jest to część ludzkiej natury. Jest to natura diabła/umysłu. 

Kod Da Vinci: Ostatnio został zaproponowany nowy mit zwany „Kod Da Vinci”. Jest to większa bzdura 

niż siła krwi; tym razem jest to linia krwi. Ta oraz inne nowe książki, takie jak Left Behind są tylko 

wykreowanymi przez umysł nowymi mitami aby dołączyć do starych mitów. Mit to mit; kłamstwo to 

kłamstwo. 

Kłamstwo zabija; tylko prawda ocala. 

Kłamstwo zabija, ponieważ zakopuje ono ducha w kłamstwie. Tylko prawda może nas oclić, i nikt nie 

wie czym ona jest. Większość nie chce nawet wiedzieć. 

Uciec od rzeczywistości: Nowe mity są bardzo popularne. Serie książek Kod Da Vinci i Left Behind są 

bestsellerami, ponieważ ludzie szukają ucieczki od rzeczywistości, nie szukają rzeczywistości. Problem 

jest taki, że nie ma możliwości ucieczki od rzeczywistości. Życie jest rzeczywistością. Wierząc w to, że  

rzeczywistość jest inna nie czyni jej innej. 

Podświadomy i świadomy strach przed śmiercią, która jest niemożliwa do uniknięcia utrzymuje 

ludzi w duchowej śmierci. 
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Wniebowzięcie: Książki Left Behind są o czymś co zwane jest wniebowzięciem, gdzie kilku wybranych 

ma wznieść się do nieba tuż przed tym zanim wszyscy pozostali zostaną zniszczeni. Opierają całą ideę 

na kliku zdaniach z Biblii, które były interpretowane aby oznaczać, że wierni spotkają Jezusa  w 

powietrzu. To tylko pobożne życzenie, fantazja największej rangi. Biblia mówi, że Szatan jest księciem 

powietrza. To mówi ci gdzie oni rzeczywiście idą. Jest to kłamstwo, stare gruszki na wierzbie 

opakowane na nowo. Jednak, jeśli będziesz żałował, Jezus będzie w powietrzu i wszędzie. 

Jedynym powodem dla którego ludzie chcą uciec od rzeczywistości jest taki, że nie wiedzą czym jest 

rzeczywistość; nie wiedzą, że jest lepsza niż jakikolwiek mit. 

Ludzie starają się uciec od prawdy i życia, a Jezus mówi, że tym dokładnie jest. Ludzie chcą kłamstwa, 

a Biblia mówi, że tym jest diabeł. Ludzie po prostu muszą się obudzić i zrobić coś odwrotnego. 

Era ucieczki musi się zakończyć, inaczej ludzka rasa się skończy. 

Życie w iluzji doprowadzi do naszej destrukcji. Musisz znać prawdziwą sytuację aby sobie z nią 

poradzić. Jeśli próbujesz rozbroić bombę atomową, musisz wiedzieć jak ona działa aby to zrobić. Jeśli  

zaczniesz po prostu poruszać sznurami, ponieważ masz wiarę w to, że jest to właściwa rzecz do 

zrobienia, uruchomisz bombę. Jeśli wierzysz, że trucizna jest mlekiem, zabije cię. Powinno być to 

oczywiste, ale prawda jest taka, że większość ludzi nie widzi jak niebezpieczne jest życie ślepym. Ślepi 

kierują ślepymi. 

Jezus powiedział: „Jeśli ślepi podążają za ślepymi, obydwaj wpadną w dół.” 

Umiarkowani: Ludzie którzy są umiarkowaną większością w religii mówią, że to tylko fanatycy 

wywołują wszystkie problemy, kiedy w rzeczywistości oni im to umożliwiają. Obejrzyj film Religulous 

Bill’a Mahera; wyjaśnia on jaka jest cena religijnych bzdur. 

W przeszłości, iluzje i nieporozumienia wywoływały większość konfliktów, ale nie mieliśmy 

wystarczającej siły aby całkowicie zniszczyć siebie samych. Mamy ją teraz. 

To dlatego, chociaż nie chcemy stawić czoła prawdzie, musimy. 

Tak jak powiedział John Lennon, sen się skończył. My go zakończymy, albo on zakończy nas. 

Diabeł/umysł nie musiał ciężko pracować aby oszukać ludzi. Będą oni wierzyć we wszystko co im 

powie, bez względu na to jak jest to bezsensowne. Im bardziej bezsensowne, tym bardziej w to 

wierzą. Wierzący są prawdziwymi agentami diabla/umysłu. Problem jest taki, że prawda jest po 

prostu za normalna dla większości ludzi aby w nią wierzyć. 

Zostaliśmy pogrążeni przez kogoś innego, a ocaleni przez kogoś innego. 

Religia chrześcijańska mówi, że ludzkości została pogrążona z powodu tego co zrobili Adam i Ewa i że 

jesteśmy ocaleni poprzez to co zrobił Jezus. Nie zrobiliśmy nic aby mieć kłopoty (grzech pierworodny) i 

nie musieliśmy robić nic aby wydostać się z nich (mieć nasze grzechy wybaczone), z wyjątkiem wiary 

w to, że to wszystko naprawdę się zdarzyło. Jeśli wierzysz w Biblię tak jak jest interpretowana przez 

religię chrześcijańską, ludzkość nie jest nawet w kręgu poinformowanych. Nie robimy nic aby mieć 

kłopoty ani nic aby się z nich wydostać. 

Czy coś mogłoby być bardziej nieprawdopodobne i mieć mniej sensu? 
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Dlaczego wszechwiedzący i sprawiedliwy Bóg miałaby wyciągać konsekwencje od niewinnych ludzi za 

coś co zrobił Adam i Ewa? To nie jest fair ani sprawiedliwe, nieważne jak na to patrzysz. Dlaczego Bóg 

miałby składać w ofierze własnego syna sobie samemu aby wybaczyć nam grzech za który nie 

jesteśmy odpowiedzialni w pierwszej kolejności? 

Publiczność uwierzy we wszystko, tak długo jak długo nie jest to oparte na prawdzie. 

Edith Sitwell 

Kłamstwa/prawda: Jeśli charyzmatyczna osoba ze zdolnościami do opowiadania historii powie 

ludziom, że objawiły się jej anioły, Jezus czy Bóg i rozmawiał z nią, a czas był odpowiedni, mogła 

zacząć religię. Pewien rodzaj kłamstwa czy nieporozumienia jest właściwie sposobem w jakim 

wszystkie religie miały swój początek. 

Przykład: Paweł i Józef Smith rozpoczęli największe religie mówiąc, że widzieli i rozmawiali z duchem, 

który im się objawił. Paweł zaczął nowoczesne chrześcijaństwo, a Józef zaczął religię mormońską. 

Nikt nie zrobił niczego złego w przeszłości; wszystko musiało zdarzyć się tak jak się zdarzyło. 

Jeśli kłamstwo czy ułuda doprowadzają ludzi do zobaczenia ostatecznej prawdy, są one dobre. Musisz 

pamiętać, że wszystko było kłamstwem do teraz. W przeszłości, nasze umysły nie pozwoliłyby nam 

ujrzeć prawdy; kłamstwa  były wszystkim z czym miałeś do czynienia. 

Zbiorowy nieświadomy czy Duch Święty musi użyć umysłu aby wyjawić prawdę. To oznacza, że musi 

użyć kłamstwa aby wyjawić prawdę. Musi użyć diabła czy oszukujących umysłów, ponieważ prawda 

nie może dosięgnąć nas bezpośrednio. Musi przejść przez nasze umysły. 

Duchowa podróż jest podróżą ujrzenia prawdy ukrytej w kłamstwach. Dotyczy ona ujrzenia 

rzeczywistości w iluzji. Jest o transformacji, grzesznicy zmieniają się w świętych, diabły w anioły, 

kłamstwa w prawdę, a ludzkość w istoty duchowe. 

Odwrócić to: Odwrotność prawdy staje się prawdą. Nie ma sposobu aby uniknąć drogi do ostatecznej 

prawdy, ponieważ wszyscy rozpoczynamy życie żyjąc w kłamstwie. To jedyny prawdziwy grzech 

pierworodny. 

Zbiorowy nieświadomy musi używać kłamstw aby wyjawić prawdę. 

Kapsuła czasu: Całe to okłamywanie było konieczne, ponieważ kłamstwo uformowało nieprzemakalny 

zbiornik na prawdę. Chroniło prawdę, tak aby mogła przejść przez czas i nie ulec zmianie. Teraz 

wszystko co musimy zrobić to otworzyć zbiornik i uwolnić prawdę na zewnątrz. Otwieramy go poprzez 

widzenie jego odwrotności. 

Religijne mity działały jak zbiorniki prawdy aby zachować prawdę do teraz. 

Wszystkie religie zawierają kłamstwa, nieporozumienia, i prawdę. Kłamstwa i nieporozumienia 

zaczynają coś w co ludzie się zaangażują i na czym będą budować, ponieważ one odpowiadają 

umysłowi. Zbiorowy nieświadomy zasadził prawdę w mitach i użył fikcyjnej historii aby 

przetransportować prawdę do teraz. 
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To dobrze, że prawda była ukryta: To właściwie krzywdzi prawdę, kiedy zobaczy się ją zanim 

nadejdzie odpowiedni czas. Zamyka to prawdę w mitach i zabija lub czyni wyrzutkami proroków. To 

jest powód dla którego prawie nikt nie widział prawdy przed teraz. 

Jezus oraz inni prorocy zasiali ziarna, które musiały być zasiane, ale za zrobienie tego zapłacili wysoką 

cenę. Ziarna, które zasiali, zaczynają rosnąć i kwitnąć teraz, co pomaga umożliwić naszą ewolucję. 

Poprzez ukrywanie prawdy i życia do teraz, zbiorowy nieświadomy chronił prawdę i nas. Czas musi być 

odpowiedni na prawdę, inaczej wywołuje ona problemy. 

Zbiorowy nieświadomy może przekazać nam informacje, których nie widzieliśmy i może również 

uniemożliwić nam widzenie rzeczy, które nie są w naszym interesie aby je zobaczyć. 

„Nawet duch prawdy; którego świat nie może otrzymać, ponieważ go nie widzi, ani nie zna; ale 

jednak zna; ponieważ mieszka z tobą i powinien być w obie,” Jan 14:17 

Teraz kiedy możemy, jak Jezus powiedział, musimy oddzielić ziarno od plewy . 

Plewa jest zewnętrznym okryciem, które chroni ziarno przed pogodą, ale musi być ono usunięte 

zanim będziemy mogli je zjeść, być przez nie odżywionymi i otrzymać od niego życie. 

 

 

                                                   Część 7- Prawda Cię Uwolni- Rozdział 7.7 

                                   Prawda o Jezusie Chrystusie 

Narodziny z dziewicy: Maria prawdopodobnie zmyśliła historię o byciu zapłodnioną przez Boga aby 

nie stać się wyrzutkiem i nie być ukamienowaną na śmierć za bycie nastoletnią matką bez męża.  

Mogła być zgwałcona przez jakiegoś rzymskiego żołnierza czy jakiegoś innego zboczeńca, tak jak było 

w tamtych czasach tysiące młodych kobiet. Wtedy, kobieta była bardziej karana niż gwałciciel. Mogła 

powiedzieć duże kłamstwo i zacząć Chrześcijaństwo. Mogła powiedzieć Jezusowi, że był synem Boga 

aby kłamstwo trwało, więc on dorastał naprawdę wierząc, że Bóg jest jego ojcem. Jezus nie kłamał, 

kiedy powiedział, że był synem Boga, ponieważ wierzył on po prostu w to co powiedziała mu jego 

matka. To zainspirowało go i podłączyło do zbiorowego nieświadomego, którego nazywał Duchem 

Świętym. To dało mu zdolność do odkrywania prawdy, co robił. Szukał prawdy w teraźniejszości, 

ponieważ wierzył, że Bóg, jego ojciec, chciałby się z nim skomunikować .Tylko myślenie w ten sposób, 

otworzyło drzwi do uniwersalnego umysłu i do prawdy i do życia. Jezus miał bardzo otwarty umysł i 

był bardzo odważny. 

To dobry przykład jak kłamstwo może prowadzić do prawdy. 

Pusty grób: Ludzie mówią, a co z pustym grobem? Rzymianie mogli po prostu usunąć jego ciało i 

spalić je w nieznanym miejscu, aby w ten sposób jego grób nie zamienił się w punkt zgromadzeń jego 

zwolenników. Zazwyczaj palono ciała kryminalistów w zbiorowym grobie wraz z innymi 

kryminalistami, a tym Jezus był dla nich, więc to prawdopodobnie się stało. Nie ma powodu dla 

którego mieliby traktować go inaczej niż każdego innego kryminalistę czy wichrzyciela. 
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Historia bogatej osoby oddającej grób swojej rodziny Jezusowi nie wygląda na prawdziwą, ponieważ 

nikt nie chciał pokazać Rzymianom, że lubili Jezusa; mogło to sprowadzić na nich kłopoty. Jezus nie 

miał żadnych bogatych zwolenników, którzy stanęliby w jego obronie w jakikolwiek sposób. 

Jeśli bogaty gość lubił Jezusa tak bardzo, gdzie był podczas jego procesu? Jeśli nie zaryzykował  

pokazując, że był za Jezusem aby ocalić jego życie, nie ma to sensu, że zrobił to po jego śmierci. 

Zmartwychwstanie: Ludzie potem mówią, a co z jego zwolennikami, którzy widzieli go idącego wzdłuż 

drogi, widzieli jego rany, rozmawiali z nim i jedli z nim, po tym jak miał być już martwy? Dlaczego 

miałby jeść jak śmiertelnik? 

Ktoś mógł dać łapówkę strażnikom aby zdjęli go z krzyża zanim umarł, albo Rzymianie uwolnili go, tak 

aby nie tworzyć męczennika, a on właśnie opuszczał miasto, kiedy ktoś z jego zwolenników go 

zobaczył. 

Mógł nie być zraniony tak dotkliwie jak opowiada historia, mogło to trwać dłużej niż trzy dni zanim się 

pokazał. Niektórzy ludzie mówią, że Jezus udał się do Indii i żył tam do starego wieku i jest pochowany 

gdzieś obok Katmandu. The Bhagwan Rajneesh (Osho), to tam słyszałem tę historię; poszukaj w 

Internecie i sprawdź samodzielnie. Nie wiem czy jest to prawda, ale ma to większy sens niż 

zaakceptowana historia. 

Opowieść: Opowieść o zmartwychwstaniu pochodzi z jednego miejsca, od Pawła, a on nawet tam nie 

był, wiec mógł to wymyśleć aby pomóc w promowaniu z sukcesem swojej nowej religii. Paweł 

wyjawia najwięcej prawdy i najwięcej bzdur. 

Nie wiem co się zdarzyło. Nikt nie wie i to jest rzeczywista prawda. 

Nie ma dowodu na to co się rzeczywiście zdarzyło, tylko sprzeczne historie z wątpliwych źródeł, ale 

rzeczy, które stwierdzam powyżej są możliwe, a jednopłciowe poczęcie (niepokalane poczęcie) i 

powstanie ze zmarłych, nie. 

Jeśli Jezus rzeczywiście dokonał jakichkolwiek cudów, takich jak wskrzeszenie ze zmarłych, ludzie, 

którzy go widzieli, poszliby za nim i nie baliby się nikogo z żadnego powodu. Biblia mówi, że setki ludzi 

widziało go czyniącego cuda. Gdyby była to prawda, miałby o wiele więcej niż tylko dwunastu 

zwolenników i oni wszyscy nie postępowaliby w sposób jakby go nie znali ani nie zdradziliby go jak 

mówi Biblia, że zrobili. Nie wydaje się to prawdziwe, prawda? 

Prawda to prawda, a Jezus mówi, że prawda cię uwalnia. 

Nie ma dowodu na to, że Jezus kiedykolwiek istniał, ale jeśli istniał i jeśli rzeczywiście umarł na krzyżu, 

Rzymianie najprawdopodobniej po prostu usunęli jego ciało i po kryjomu je spalili. Robili tego rodzaju 

rzeczy, kiedy chcieli zakończyć wpływ wichrzyciela. Tym razem odnieśli odwrotny skutek. 

Jeśli Jezus rzeczywiście umarł na krzyżu, tak jak mówi historia, była to ofiara za prawdę, ale nic więcej. 

Myślę, że część historii o Jezusie była prawdziwa, ale to nie ma znaczenia. 

Jeśli nic w Biblii nie było historycznie prawdziwe, nie uczyniłoby to jej mniej ważną. Uczyniłoby to ją 

bardziej ważną. 
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To dlatego, że wyjawia ona ostateczną prawdę, i to się liczy. To czyni Biblię bardziej ważną i 

cudowną, ponieważ udowadnia, że istnieje Duch Święty czy zbiorowy nieświadomy, który ją 

stworzył aby pokazać nam prawdę. 

Jeśli większość historii jest prawdziwa, Jezus dokonał wielkiej ofiary za prawdę; był torturowany na 

śmierć za nią. Nie musiał; mógł zakończyć tortury w każdym momencie. Musiał jedynie powiedzieć, że 

kłamie. To dlatego władze torturowały go tak bardzo; chcieli usłyszeć od niego, że kłamie. 

Historia mówi, że nigdy się nie poddał, kilku innych mogłoby to zrobić. Nawet szalona osoba nie 

byłaby w stanie tego zrobić. Dzięki temu co zrobił, mamy jego objawienia teraz. To co zrobił było 

ogromną ofiarą aby wydobyć prawdę na powierzchnię i byłoby to tragiczne, jeśli nikt nie będzie 

wiedział czym jest prawda. 

Gdyby wyrzekł się swoich słów, nazwałby swoją matkę kłamczuchą i to mogło być powodem, dlaczego 

tego nie zrobił. Mógłby ją zniszczyć. 

Śmierć Jezusa: Jezus pokazał nam co może zrobić istota duchowa. Fakt, że nie poddał się bólowi i 

strachowi przed śmiercią, mówi ci, że znał prawdę i życie, był prawdą i życiem. Śmiertelnik czy 

fałszywiec nie zrobiłby tego. Byłoby to niemożliwe. Dlatego sposób w jaki umarł jest znaczący i jest 

wielkim darem, nie to, że umarł za nasze grzechy, jak mówią religie. 

Jezus był więcej niż człowiekiem: On jest jedyną osobą, o której możesz wiedzieć z pewnością, że 

była więcej niż człowiekiem przez to w jaki sposób stawił czoła najgorszej możliwej śmierci. Aby iść w 

jego ślady należy być gotowym na coś równie złego, co może nawet nie być możliwe. Mógł on 

wytrzymać najgorszą możliwe rzecz, aby ułatwić nam wytrzymać naszą śmierć. Jeśli będziemy mieć 

wybór, wybierzemy łatwy, bezbolesny sposób, lecz nie zawsze zależy to od nas. Zależy to od Boga, od 

siły równoważącej, tak jak narodziny i reszta życia. 

Umarł na krzyżu czy nie, nieważne, ponieważ wydobył wiadomość na powierzchnię. Powiedział, że 

wiedział czym jest prawda i okazała się ona być ostateczną prawdą. Jest to jedno z najlepszych 

wyjaśnień ostatecznej prawdy jakie kiedykolwiek powstało. 

Ja osobiście uważam, że to co powiedział jest najlepszym wytłumaczeniem ostatecznej prawdy i to 

dlatego cytuję go tak często w tej książce. 

Rzeczy które powiedział Jezus miały tak dużo mocy, że ludzie myśleli, że były prawdziwe, nawet jeśli 

były mylnie interpretowane. To samo w sobie jest niezwykle. 

Cokolwiek zrobił, było wystarczające aby wyjawić swoje objawienia. Prawdziwa historia nigdy nie jest 

tak dobra jak mit. Mit był potrzebny aby przenieść do nas to co powiedział. 

To co zrobił byłoby na nic, jeśli ludzie będą po prostu wierzyć w mity. Pamiętaj, prawda jest celem. 

Jezus mówi, że to prawda cię ocala. 

Płaski świat: Zaledwie kilkaset lat temu, ludzie wierzyli, że świat jest płaski i nawet jeśli był dobry 

dowód na to, że jest okrągły, większość ludzi nie wierzyła ani nie chciała w to wierzyć. Nie chcieli 

przyznać, że się mylili. 

Prawda cię uwolni, ale najpierw cię wkurzy. Gloria Steinem 
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Niewygodne jest dowiedzieć się, że to co myślałeś, że było prawdą całe swoje życie, nie jest prawdą, 

ale jest to częścią dorastania. Było ciosem, kiedy dowiedzieliśmy się, że historia o Świętym Mikołaju 

była mitem, a teraz dowiadujemy się tego samego o religii. 

Jezus powiedział, „Wasze umysły muszą być oczyszczone ze wszystkich fałszywych rzeczy tego 

królestwa, jeśli macie być nauczeni Wiecznej Prawdy.” 

Dorośnij: Czy to co mówi mogłoby być jaśniejsze? Jest to ciężkie do zaakceptowania, ale nie mamy 

wyboru; to oddzieli oszukujących od prawdziwych Chrześcijan. Czas aby dorosnąć i przestać wierzyć w 

mity i opowieści. Jeśli nie dorośniemy teraz i nie stawimy czoła prawdzie (Jezusowi), nasze dzieci nie 

będą miały szansy dorosnąć. To tak proste. Biblia mówi, „Kiedy byłem dzieckiem, wierzyłem tak jak 

wierzy dziecko, mówiłem jak dziecko, ale teraz kiedy jestem dorosły, muszę odłożyć na bok wszystkie 

dziecinne rzeczy.” 

Te stare mity i opowieści są zabawne i pocieszające aby w nie wierzyć, ale wyczerpaliśmy już czas na 

wygłupianie się. Tylko prawda może nas teraz ocalić. 

Musisz mieć świadomość dziecka oraz wiedzę o prawdzie. 

Ci którzy są w stanie zaakceptować prawdę, kiedy ją usłyszą i zobaczą, będą ocaleni. Ci którzy nie, lub 

ci którzy chcą pozostać w swojej znanej i przytulnej strefie komfortu, będą straceni. To jest fair. 

Jezus powiedział, „Pokaz mi kamień, który budowniczy odrzucili. Ten kamień jest kamieniem 

bazowym.” 

Innymi słowy, możesz pozostać w swojej strefie komfortu, z tym co znane. Prawda jest inna niż to co 

jest popularne, więc nie możesz iść z tłumem. Musisz zrezygnować z fałszywego aby zdać sobie 

sprawę z realnego. 

Gandhi powiedział, „Jeśli jesteś mniejszością jednego, prawda wciąż jest prawdą.” 

Prawda jest taka, że w czasie kiedy żył Jezus, jeśli ktoś stwarzał problemy żydowskiej i rzymskiej elicie, 

skazywano go na egzekucję. Jezus zagrażał żydowskiemu i rzymskiemu status quo. Był bluźniercą dla 

żydowskich władców i wichrzycielem dla Rzymian, więc skazali go na egzekucję używając 

standardowej metody w tamtym  czasie. 

Wszystkie wielkie prawdy zaczynają się jako bluźnierstwa. 

George Bernard Shaw 

Ukrzyżowanie nie było wielką sprawą w tamtych brutalnych czasach. Krzyżowali ludzi tylko za 

nauczanie bez pozwolenia. Jezus umarł jak każdy inny kryminalista czy wichrzyciel. Było wtedy wielu 

samozwańczych zbawicieli. 

Jezus był człowiekiem: Ludzie chcą wierzyć, że Jezus był fizycznie czymś więcej niż zwykłym 

mężczyzną, czym nie był. Nie był fizycznie inny niż każdy inny człowiek; był tylko bardziej 

zainspirowany, bardziej podłączony do uniwersalnego umysłu (Ducha Świętego) niż inni. Urodził  

samego siebie duchowo. Tak jak inni prorocy otrzymywał rzeczy spoza umysłu. To nie prorok jest 

ważny; tylko to co przez niego przechodzi jest ważne. 
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Tak jak sam Jezus powiedział:  „To duch daje życie; ciało nie daje żadnej korzyści. Słowa które wam 

powiedziałem są tym co jest ważne, ponieważ one pochodzą od ducha i życia.” Jan 6:63 

Innymi słowy, jest w porządku powiedzieć, że on nie jest niczym wyjątkowym, ponieważ on wiedział, 

że znaczenie miało to co przechodziło przez niego. Znaczenie ma to, co przychodzi od Ducha 

Świętego. 

Jezus powiedział, „Każdemu kto powie słowo przeciwko synowi człowieka czy Boga będzie 

wybaczone. Jednak jeśli osoba bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie jej wybaczone.” 

Innymi słowy, nie musisz dużo myśleć o proroku przez którego przechodzi wiadomość, ale musisz 

szanować wiadomość, albo jej nie otrzymasz. 

Wyryty obraz: Większość ludzi jedynie obrazuje Jezusa patrzącego w górę do nieba w pewnego 

rodzaju duchowej pozie. Aby zobaczyć Jezusa takim jaki był naprawdę, musisz tylko zobrazować go 

robiącego te wszystkie rzeczy, które robią mężczyźni codziennie w swoich życiach, a zdasz sobie 

sprawę z tego, że był on człowiekiem takim jak my. Spożywał jedzenie i załatwiał się jak inni 

mężczyźni, więc spróbuj zobrazować go kucającego za krzakiem, kiedy zaczniesz myśleć, że nie był 

człowiekiem. Musiał to robić jak każdy inny człowiek, a w czasie kiedy żył, nie było toalet. Jest to 

uchybiające, ale pietyzm cię nie uwalnia. 

Ludzie czczą posłańca i przeoczają wiadomość. 

Ludzie zachowują się tak jakby to posłaniec miał znaczenie, a nie wiadomość, nawet jeśli posłaniec 

mówi, że to wiadomość ma znaczenie. W starożytnych czasach, jeśli ludziom nie podobała się 

wiadomość, którą posłaniec przynosił, zabijali posłańca. Jeśli podobała im się wiadomość, czynili z 

posłańca wielkiego bohatera. Jest to nonsens. 

Nie mówię, że Jezus nie był boski; był. Mówię, że wszyscy możemy być. 

Ja nic nie mówię; to mówi Jezus i Biblia. Ja tylko zwracam uwagę ludzi na ten fakt, ludzi, którzy mówią, 

że wierzą w Biblię, ale chyba nie przeczytali jej naprawdę. Jezus mówi, że to prawda cię uwalnia. To 

jest prawda. Prawda nie jest zawsze tym co ludzie chcą usłyszeć, ale jest to coś co cię uwalnia. 

Metaforycznie, to wszystko jest prawdą. 

Narodziny z dziewicy: Rodzisz siebie samego, kiedy rodzisz się ponownie, więc są to narodziny z 

dziewicy. 

Zmartwychwstanie jest prawdą w takim sensie, że Jezus nie powstał ze zmarłych. On po prostu 

dokonał tego długo przed tym zanim został fizycznie zabity. W pewnym momencie swojego 

wczesnego życia przestał żyć jak duchowo martwa osoba. Nauczył się prawdy i stał się nieśmiertelną 

istotą duchową. Dlatego też, rzeczywiście powstał ze zmarłych. Kiedy nauczysz się prawdy, robisz tę 

samą rzecz; powstajesz ze zmarłych. 

Jezus powiedział, „Sposób w jakim żyją śmiertelnicy to żyjąca śmierć.” 

Pusty grób: Opowieść o pustym grobie również jest prawdziwa metaforycznie. Wszystkie groby są 

puste; jest ciało, ale świadomego umysłu nie ma. 
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                                                     Część 7-Prawda Cię Uwalnia-Rozdział  7.8 

                                                       Kontrola oraz Wolna Wola 

Ludzie myślą, że mają kontrolę nad swoim życiem; coś odwrotnego jest prawdą. 

Karma: Większość ludzi sądzi, że to co robisz będzie miało efekt w twoim przyszłym życiu, nawet po 

śmierci, że to co robisz, wróci do ciebie, itd. To nie jest prawda. Robienie czegoś złego czy dobrego  

komuś czy dla kogoś, nie stworzy dobra czy złego w twoim przyszłym życiu. Jest to zrównoważone; to 

się po prostu dzieje, bez względu na to co robisz. Równowaga czyni życie każdego zrównoważonym, 

sprawiedliwym, równym i perfekcyjnym, ale nie wpływają na to żadne działania, które podejmujesz, 

dobre czy złe. To co robisz nie zależy od ciebie; to nie twoja praca. To praca Boga/życia. Dzięki Bogu, 

Bóg ma kontrolę. 

Chrześcijańskie przykazanie, że musisz wybaczyć tym, którzy cię skrzywdzili albo przekroczyli granicę 

przeciwko tobie, jak mówi modlitwa do Pana, nie jest konieczne, ponieważ kiedy życie widziane jest 

prawdziwie, wiesz, że nikt nie robi niczego. Bóg robi, równowaga robi, więc nie bierzesz tego 

osobiście. Tak samo jak nie brałbyś osobiście ataku rekina czy niedźwiedzia ani nie wybaczałbyś 

zwierzęciu, które cię skrzywdziło, nie robisz tego w stosunku do ludzi z tego samego powodu. 

Ludzie nie byliby idealnie fair, Bóg jest. Możesz tylko zrobić jedną rzecz, która ma znaczenie, i jest nią 

ujrzenie prawdy i żyć życie, które jest ci dawane. Nigdy nie jesteś ofiarą nikogo. Wszystko co się dzieje, 

jest to zawsze Bóg/życie, które kreuje równowagę. Twoim jedynym wyborem jest zobaczenie tego 

jako to czym jest lub nie zobaczenie. 

Są sytuacje i przyczyny dlaczego i po co we wszystkich rzeczach. 

William Shakespeare 

Los kontra wolna wola: Fizycznie jesteś grupą ponad sześćdziesięciu trylionów żyjących komórek, 

które same robią to co robią. Każdej sekundy, dzieją się tryliony rzeczy w środku naszych ciał, aby 

utrzymać nas przy życiu i nie mamy nad tym kontroli. Pompowana jest krew, tworzą się komórki, 

rozprowadzane są hormony; trylion rzeczy poza naszą kontrolą musi się dziać abyśmy tylko mogli 

strawić jedzenie i nie jesteśmy nawet świadomi tego, że to dzieje się właśnie teraz. 

Ludzie są świadomi faktu, że nie są pod kontrolą wewnętrznych działań w swoich ciałach, ale 

większość ludzi nie jest świadoma faktu, że nie kontrolują również tego co dzieje się na zewnątrz nich. 

Większość ludzi wierzy, że ma kontrolę, ale prawda jest całkowicie odwrotna. 
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Taniec życia: Bóg/życie prowadzi, a my podążamy za nim w tańcu życia. Innymi słowy, fizyczne 

środowisko coś robi, twoje wewnętrzne środowisko (umysł) na to reaguje. 

Jesteśmy całkowicie kontrolowani przez nasze środowisko. 

Stajesz się głodny, jesz, potrzebujesz pieniędzy, pracujesz, dzwoni telefon, odbierasz, jest ci zimno, 

nakładasz palto, jest ci gorąco, zdejmujesz je, a jeśli coś cię zaswędzi, drapiesz się. 

Potem jest większa kontrola środowiskowa; gdzie i kiedy się rodzisz, czy jesteś bogaty czy biedny, 

wykształcony, utalentowany, zdrowy, wygląd, płeć i rasa, itd. 

Sprawdź to: Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy mamy kontrolę czy nie, jest poszukanie kogoś 

kto nie umiera jak każdy inny. Nikt nie pokonuje śmierci, nawet uzdrowiciele wiary i nikt nie chce 

umrzeć. Fakt, że każdy umiera i zanim dożyje stu pięćdziesięciu lat, mówi ci, że bez wątpienia nie 

mamy kontroli. 

Nie mamy wolnej woli; mamy coś lepszego, mamy wolę Boga. 

Wolna wola czy kontrola jest iluzją, kłamstwem wykreowanym przez umysł. Jest to drugie największe  

kłamstwo po kłamstwie, że jesteś swoim umysłem. Kiedy obudzisz się na prawdę, pierwszą rzeczą, z 

jakiej zdasz sobie sprawę będzie to, że nie masz kontroli. 

Widzisz, że stwórca i stworzenie znajdują się razem w teraźniejszości. 

Ludzie chcą wierzyć  we wszechmocnego Boga, ale również chcą wierzyć, w to, że mają kontrolę czy 

wolną wolę. Jest to kolejna gra umysłu. Bóg/życie sprawuje kontrolę nad wszystkim przez cały czas, 

bez względu na to co myślisz. 

Wszystkim czego chcę się nauczyć jest to jak myśli Bóg. 

Albert Einstein 

Królestwo przybędzie, zakończą oni na ziemi. Mateusz 6:10 

Łatwo jest wierzyć, że masz kontrolę. W ostateczności robisz to co chcesz. Prawda jest taka, że chcesz 

coś zrobić, ponieważ coś w twoim środowisku daje ci powód aby to zrobić, nawet jeśli jest to twój 

umysł. 

Środowisko jest wszystkim tym, co nie jest mną. 

Albert Einstein 

Innymi słowy, wszystko na zewnątrz twojego ja duchowego, łącznie z umysłem, jest twoim 

środowiskiem. Twój umysł był i jest kontrolowany przez twoją genetykę oraz twoje środowisko, 

przeszłe i teraźniejsze. Twój umysł jest częścią twojego środowiska, tak jak twoje ciało i jest 

kontrolowany przez większe środowisko bezpośrednio i pośrednio. 

Możesz powiedzieć, że niższe zwierzęta również mają kontrolę nad tym co robią i czego nie robią. 

Niedźwiedź czy wilk mogą decydować co robić od jednego momentu do następnego, ale jest to tylko 

reagowaniem na to co dzieje się wokół nich. Ty robisz rzeczy, które robisz z tego samego powodu co 

niedźwiedź czy jakiekolwiek inne zwierzę robi to co robi. 
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Ludzie robią tę samą rzecz co wszystkie inne zwierzęta, ale w delikatnie mniej bezpośredni sposób. 

Nasze umysły dają nam większą świadomość przeszłości i przyszłości niż mają niższe zwierzęta. 

Dlatego też, kiedy reagujemy na środowisko, bierzemy pod uwagę to czego nauczyliśmy się w 

przeszłości oraz to gdzie chcemy iść w przyszłości, więc reagujemy delikatnie mniej bezpośrednio niż 

niższe zwierzęta, kiedy możemy. 

Wszystko jest zdeterminowane, początek tak jak i koniec, poprzez siły na które nie mamy wpływu. 

Zdeterminowane jest dla owadów, tak samo jak dla gwiazd. Ludzie, warzywa czy pył kosmiczny, 

wszyscy tańczymy w rytm tajemniczej melodii, brzmiącej z oddali. Albert Einstein 

Tak jak powiedziałem wcześniej, pierwszym poważnym uświadomieniem zmieniającym świat będzie 

to, kiedy nauka zda sobie sprawę z tego, że ewolucja będąc prawdziwa oznacza, że ewoluowaliśmy od 

wszystkich niższych zwierząt, że byliśmy tymi zwierzętami, że byliśmy dinozaurami, robakami, itd. 

Drugie duże uświadomienie: Nauka uświadomi sobie, że prawa ruchu Isaaca Newtona oznaczają, że 

prawa, które rządzą całą materią, obejmują i nas, ponieważ nasze ciała są materią. Nie mamy kontroli; 

wolna wola jest iluzją, ułudą. To akcja-reakcja powoduje ruch wszystkich rzeczy we wszechświecie, 

łącznie z nami. Nie może być materii we wszechświecie, która byłaby zwolniona z tych podstawowych 

praw ruchu. Jego książka Principia Mathematica wyjaśnia prawa ruchu i okazały się one prawdą. Ta 

książka jest podstawą nowoczesnej fizyki. Nasze ciała rządzone są przez te same prawa, ponieważ 

nasze ciała są materią we wszechświecie. Prawda czy fałsz? 

Spójrz dokładniej na rzeczy, które robisz, a zobaczysz prawdę. Zawsze jest powód poprzedzający każdą 

twoją reakcję. Z perspektywy umysłu, świat jest ogromnym labiryntem. Masz wybory, ale ograniczoną 

ilość. Zawsze wybierasz to co myślisz, że jest najlepsze. Żaden z wyborów nie robił prawdziwej różnicy 

do teraz. Każdy gra w „papugowanie”  i ślepo chodzi w kółko w kręgach, dużych i małych. 

Życie jest tym co ci się przydarza podczas kiedy jesteś zajęty robieniem innych planów. 

John Lennon 

Taniec z diabłem: Ludzkość obecnie tańczy z diabłem. Pozwalamy aby umysł prowadził i podążamy  za 

nim. Wszystko co musimy zrobić to upuścić umysł i zacząć tańczyć z Bogiem. Pozwól Bogu prowadzić, 

a będziesz mieć perfekcyjnego partnera. 

Myślenie, że mamy kontrolę jest źródłem wszystkich problemów na ziemi. Jest to najpotężniejsze 

narzędzie diabła/umysłu. Kiedy Jezus mówi o pokonaniu, mówi o pokonaniu tego kłamstwa. 

Oddziela ono twojego ducha od Boga. 

Ego: W latach sześćdziesiątych wszyscy mówili o opuszczeniu własnego ego. Mieli dobry pomysł, ale 

podkreślam, czas nie był odpowiedni aby to zrobić. Musisz znać ostateczną prawdę, a ostateczna 

prawda nie mogła być znana przez większość ludzi do teraz. W najgorszym razie, wolna wola objawia 

się jako duma, arogancja i chciwość, ale już samo myślenie, że jesteś oddzielony jest ostatecznym 

grzechem, powodem całego zła i konfliktu na tym świecie. 

Kij i marchewka: Ludzie robią wszystko co robią, aby unikać bólu i czuć przyjemność. Chodzimy 

ścieżką pomiędzy tymi siłami. Może to wyglądać jakby niektórzy ludzie robili coś z innego powodu, ale 

jest to iluzja/ułuda. Przykład: Samo poświęcające zachowanie dzieje się tylko jeśli sprawia ono, że 

osoba, która to robi czuje się dobrze robiąc to. Niektórzy ludzie czują się dobrze pomagając innym 
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albo czują się dobrze robiąc to co myślą, że jest właściwą rzeczą. Wszystko co robisz, robisz dla samo 

zachowania czy samo gratyfikacji bezpośrednio czy pośrednio. Każdy ruch który wykonujesz jest 

ostatecznie dla ciebie, bez względu na to co myślisz i bez względu na to jak widzą to inni. 

Rzeczy które robisz, mogą nie zawsze uczynić cię szczęśliwym, ale zawsze myślisz, że w ostateczności 

to zrobią, tak czy inaczej, w przeciwnym razie byś ich nie robił. 

Matka Teresa pomagała biednym, ponieważ sprawiało to, że czuła się dobrze robiąc to i/lub za 

nagrodę, którą myślała, że otrzyma po śmierci (czuć się dobrze później). 

Kiedy zobaczysz prawdę, pomaganie innym jest najlepszym sposobem aby pomagać sobie. 

Po tym jak ludzie poznają ostateczną prawdę, będą więcej pomagać innym, ponieważ będzie to  

sprawiało, że robiąc to, będą czuli się lepiej niż sprawia to teraz. Błogosławi to tego komu się pomaga i 

pomagającego. Duchowi ludzie widzą innych jak siebie samych, więc kochają pomagać innym. 

Po tym jak prawda zostanie wyjawiona, będzie to sposób życia dla duchowych ludzi, ale wciąż będzie 

to z samolubnych powodów. Będziemy lubić pomagać innym, ponieważ będziemy wiedzieć, że każdy 

jest dokładnie taki jak my. Stawiamy się w miejscu w innych ludzi i robimy rzecz, którą sami 

chcielibyśmy, aby ktoś zrobił, gdybyśmy byli nimi, dlatego też pomagamy sobie na dwa sposoby. 

Będziemy również pomagać innym, ponieważ wiemy, że to bezpośrednio pomaga nam. Wiemy, że 

musimy pomagać innym aby ludzka rasa przetrwała i aby stworzyć raj, który chcielibyśmy na ziemi. 

Wiemy także, że możemy być tacy jak oni w przyszłości. 

Ten kto doświadcza jedności życia, widzi swoje własne Ja we wszystkich bytach, i wszystkie byty w 

swoim własnym Ja i patrzy na wszystko bezstronnym okiem. Buddha 

Istota duchowa po prostu naturalnie pomaga innym. Istoty duchowe widzą każdego jako członka 

swojej własnej rodziny, ponieważ prawda jest taka, że jesteśmy jedną rodziną życia na ziemi. Istoty 

duchowe są bardziej świadome, dlatego też czują ból innych ludzi, przyjemność i poziom spełnienia o 

wiele ostrzej. 

Jezus powiedział, Kochaj swojego sąsiada tak jak kochasz siebie. Obecnie większość ludzi nie kocha 

siebie, ale niedługo będzie. 

Moc bólu: Unikamy bólu i szukamy przyjemności, i nie potrzebujemy tego dużo abyśmy byli 

kontrolowani całkowicie. Większość ludzi może i rzeczywiście akceptuje pewną ilość bólu aby 

otrzymać więcej przyjemności, tak czy inaczej. Chodzą do pracy po to aby mieć przyjemność później, 

itd. Dlatego też, mógłbyś powiedzieć, że jesteśmy kontrolowani bezpośrednio przez ból i przyjemność 

i miałbyś rację. Ludzie mogą i rzeczywiście celowo przyjmują pewien ból  i unikają jakiejś 

przyjemności, ale wciąż robią to aby unikać bólu albo otrzymać więcej przyjemności w późniejszym 

czasie. Ludzkość robi to dużo, podczas kiedy niższe zwierzęta kontrolowane są o wiele bardziej 

bezpośrednio przez środowisko. Sposób w jaki ludzkość radzi sobie z kontrolą bólu i przyjemności jest 

po prostu mniej bezpośredni i trudniejszy do zobaczenia, ale prawda jest taka, że sprowadza się to do 

tego samego. Środowisko kontroluje każdy nasz ruch. 

Tylko ludzkość może odraczać ból i przyjemność, ale jest to możliwe jedynie, kiedy ból jest 

ograniczony, jeśli ból jest nieograniczony, zawsze będzie kontrolować cię bezpośrednio. Siła bólu jest 
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absolutna. Tortura sprawia, że ludzie będą zdradzać swoją rodzinę i przyjaciół wiedząc, że będą 

musieli przejść przez tę samą rzecz przez którą oni przeszli. Nic w fizycznym świecie nie ma większej  

mocy aby wpływać na ludzi niż ból fizyczny. 

Tortura działa: Ból fizyczny może skłonić każdego do czegokolwiek. W filmach bohater nigdy nie 

mówi, bez względu na to jak bardzo jest torturowany. Prawda jest taka, że każdy mówi i zazwyczaj nie 

potrzeba dużo bólu aby zaczęli mówić. W przypadku tych naprawdę twardych, zajmuje to po prostu 

trochę dłużej. 

Jeśli torturujący zacznie uderzać w palce i stopy młotkiem i następne przechodzi do górnych części 

ciała, większość ludzi będzie mówić zanim torturujący dojdzie do kolan. Po kolanach są genitalia. 

Wstrząsy elektryczne są nawet bardziej bolesne i nie pozostawiają śladów. Po pewnym czasie każdy 

pęknie. Nie ma różnicy dla istot duchowych. Możemy wszyscy być kontrolowani przez nasze fizyczne 

ciała do momentu pójścia do raju gdzie nasze ciała nie będą już przewodzić ostrego bólu. Obecnie, 

tysiące ludzi jest torturowanych przez profesjonalistów. 

Szacuje się, że przynajmniej sto milionów ludzi było torturowanych tylko w tym wieku. Departament 

od imigracji mówi, że czterysta tysięcy ofiar tortur żyje obecnie w Stanach Zjednoczonych. 

Najbardziej brutalni torturujący robili to w imię religii. Tak zwana Święta Inkwizycja wymyśliła te 

wszystkie słynne przyrządy do tortur jak Iron Maiden, koło tortur czy zgniatacz kciuków. 

Uczynili z tortury naukę. Ogień i rozgrzany pogrzebacz zawsze były tymi ulubionymi. Kościół nie 

zabronił tych przyrządów do 1848 roku. 

Aby być wystarczająco zmotywowanym do zrobienia co należy aby opuścić zwierzęcy świat, musimy 

sobie przypominać jak źle może być w zwierzęcym świecie. 

Może stać się okropniej dla ludzi niż dla jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Najlepsze i najgorsze 

zdarzyło się nam w przeszłości i zdarzy się nam ponownie, jeśli nie opuścimy zwierzęcego świata, 

kiedy możemy. 

Człowiek jest najokrutniejszym zwierzęciem. 

Friedrich Nietzsche 

Staje się gorzej: Ból całkowicie nas kontroluje i ktokolwiek zadaje nam ekstremalny ból, może 

kontrolować nas całkowicie. Wyobraź sobie jakieś niższe życie, które nie zasługuje aby mieć kontrolę 

nad tobą, ma nad tobą kontrolę. Wyobraź sobie, że twoja żona i dzieci również są kontrolowani przez 

niższe życie. Wyobraź sobie, że ten gość jest sadystą i czerpie swoją radość bezpośrednio z zadawania 

tobie bólu. Im więcej bólu i cierpienia tobie zadaje, tym więcej przyjemności i szczęścia otrzymuje on 

sam. Śmierdzący głupek uprawia seks z twoją żona i córkami, kiedykolwiek chce. Nasza przeszłość była 

do bani. 

Moc i kontrola nakręcają bestię, więc nie ma nadziei na ten świat. 

Przemoc w stosunku do innych jest najłatwiejszym sposobem zdobycia ich uwagi, nawet jeśli oni nie 

chcą jej dać. Ból zdobędzie całkowitą uwagę kogoś z pewnością. Jest to zły sposób zna zdobycie 

uwagi, ale działa, więc używa go wielu ludzi u władzy. 
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Wyobraź sobie, że niższe życie ma władzę nad tobą i twoimi bliskimi i torturuje cię za każdym razem, 

kiedy ma taką możliwość. Wyobraź sobie, że zdarzyło się to tobie więcej niż raz. Zdarzyło się to 

podczas większości twoich żyć w przeszłości w ciągu setek tysięcy lat. Żyłeś w najgorszych sytuacjach 

tysiące razy. 

Przywódca grupy: Przez większość czasu, jaki ludzie żyli na ziemi, żyliśmy w małych plemionach ludzi, 

kobiet i dzieci. Zawsze był jednej gość, który był większy, silniejszy i bardziej brutalny niż pozostali. Ten 

człowiek zawsze stawał się absolutnym przywódcą grupy i pozostawał nim poprzez używanie 

ekstremalnego strachu i przemocy przeciwko tym słabszym w grupie. Im bardziej sadystyczny był 

lider, tym więcej władzy miał; okrucieństwo działa. 

W filmach, gość który jest prawy zawsze wygrywa i ocala kobietę i dzieci. Prawda jest taka, że dobry 

gość zazwyczaj przegrywa, zostaje pobity lub zabity na oczach swoich bliskich wiedząc, że niższe życie 

przyjdzie teraz po nich. 

Jest to tak okropne jak to tylko możliwe, ale jest to prawdziwe, a prawda jest tym co cię uwalnia. 

Byłeś przywódcą wiele razy, ale więcej razy byłeś ofiarą lidera. Jest to prawda i jest straszniejsza niż 

mogę ją opisać. Świat należał do największych i najsilniejszych aż do momentu wynalezienia broni. 

Teraz duży jest tak samo duży, ale jest wolniejszym celem. Nie rządzą już dłużej. 

Jest to zrównoważone: Ekstremalny ból wywoływany przez tortury gwarantuje, że czeka cię dużo 

przyjemności, ale to nie czyni go dobrą rzeczą. 

Ja nie chcę żyć dłużej w świecie, w którym to się dzieje, a ty? 

Prawda jest taka, że nikt nie chciałby, ale problem jest taki, że ludzie nie widzą swojej prawdziwej 

przeszłości i ponieważ jej nie widzą, będą musieli powtórzyć ją od początku. Ci którzy widzą, nie będą 

musieli. 

Kto chciałby żyć w świecie, który nagradza ekstremalną brutalność? 

Nie jest przyjemne o tym mówić, ale muszę pokazać ci co jest na szali. 

Jedyny powód dlaczego mówię ci te wszystkie straszne rzeczy jest taki, że twój umysł nie pozwoli ci ich 

zobaczyć. Będzie mitologizować przeszłość jako interesującą ale fałszywą bajkę. Powie ci, że ciebie 

tam nie było, podczas kiedy dowody mówią, że byłeś. Musisz ujrzeć prawdziwą przeszłość aby mieć 

potrzebną motywację do ucieczki ze zwierzęcego świata. Prawda musi cię mocno uderzyć abyś się 

obudził. 

Ci którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na to, aby ją powtórzyć . 

Musisz znać najgorsze aby otrzymać najlepsze. 

Musisz znać najgorsze aby pójść do raju; nie musisz już tego żyć, jak myślą ludzie. Powiedzenie, że 

musisz przejść przez piekło aby pójść do raju jest prawdą, ale już przeszliśmy przez nie wiele razy i nie 

musimy ponownie tego robić. Musimy tylko wiedzieć, że to zrobiliśmy aby nie robić tego ponownie. 

Musisz zobaczyć jak ciemno może się stać zanim będziesz mógł ujrzeć jak jasno może się stać. 
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Musisz widzieć i wiedzieć jak złe i ciemne życie może się stać zanim będziesz mógł przebić się przez 

chmury umysłu do boskiego życia. To nie jest zbieg okoliczności, że krzyż jest symbolem kościoła 

chrześcijańskiego. Pseudo Chrześcijanie tego nie wiedzą, ale jest on po to aby pokazać ludziom jak złe 

może być życie na tym świecie. Jeśli to zdarzyło się człowiekowi robiącemu najlepszą rzecz jaką 

człowiek może robić, może się to zdarzyć każdemu na tym świecie. Śmierć Jezusa na krzyżu pokazuje  

jak złe zwierzęce królestwo może być, i zadaje pytanie, chcesz żyć na tym świecie? 

Nikt nie może być prawdziwie wolny od kontroli fizycznego świata aż znajdzie się w raju. 

Rzeczywistość w zwierzęcym świecie jest ciężka do przyjęcia i niemożliwa do przyjęcia w swoich 

najgorszych aspektach. Jeśli o tym zapomnimy, przestaniemy szukać wyjścia i będziemy musieli z tym 

żyć. 

Najgorsze jest to gdzie zwierzęce życie ostatecznie prowadzi. Musisz zejść z tej ścieżki podczas kiedy 

możesz. Najgorsze jest to gdzie życie nieświadomie cię zaprowadzi, jeśli się nie obudzisz. Jest to tak 

pewne jak wschód i zachód słońca. 

Wiemy, że to się dzieje i jeśli to się dzieje, może się to zdarzyć tobie. 

Najważniejsza rzecz: To co przychodzi, wraca i dlatego musimy wyjść z tego świata, gdzie istnieje 

ekstremalny ból i gdzie zły facet ma wszystkie korzyści. Możemy zrobić to tylko teraz, więc nic nie jest 

ważniejsze. 

Kanibalizm: Dam ci ostatni kawałek brzydoty. Kiedy się obudzisz, uświadomisz sobie wiele rzeczy, 

które były całkowicie ukryte przez nasze umysły. Jedną z najlepiej ukrytych jest kanibalizm. Większość 

ludzi słyszała, że zdarza się to raz na jakiś czas w bardzo rzadkich i zdesperowanych sytuacjach. 

Słyszeliśmy o grupie Donner, która tkwiła w Górach Rocky, o katastrofie lotniczej w Ameryce 

Południowej  i o kilku afrykańskich poszukujących głów, ale to wszystko na ten temat. Prawda jest 

taka, że jest to normalna cześć zwierzęcego zachowania. Ludzie nie są wyjątkiem i robiliśmy to tak 

często jak inne zwierzęta. Dzieje się to za każdym razem, kiedy ludzie zaczynają głodować i wydarzy 

się to ponownie. Jeśli się nie zmienimy, zaczniemy zabijać i zjadać siebie. Jest to fakt. 

Zakopywanie i palenie mięsa nie zdarza się, kiedy jest ono jedyną rzeczą jaką można zjeść, a ty 

będziesz głodować i twoje dzieci również, jeśli go nie zjesz. 

Fakt jest taki, że ludzie będą zabijać ludzi po to aby ich zjeść, jeśli będą głodować i uda im się to. 

Zdarzało się to cały czas w przeszłości i zdarzyło się to niedawno. Prawie nikt nie zdaje sobie sprawy z 

tego co działo się w obozach koncentracyjnych oraz w getto podczas wojen światowych. Nie palisz 

mięsa, kiedy wszyscy ludzie wokół ciebie umierają. Nie pozwalasz aby ludzie wiedzieli, ale głodujący 

ludzie nie pytają. Kiedy się obudzisz, to co najbardziej cię zadziwi jest to, jak całkowicie umysł może 

ukrywać rzeczy przed nami. Fakt, że może to ukrywać, przeraża cię bardziej niż to co ukrywa. 

Zwierzęcy świat jest to nigdy nie kończący się stan wojny. Jego naturą jest zabicie lub bycie zabitym. 

Jeśli nie chcesz żyć miliony lat horroru ponownie, musisz nauczyć się prawdy i życia i stać się istotą 

duchową teraz. 

Królestwo Boga jest przeciwieństwem królestwa zwierzęcego. 
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Rzeczy teraz nie są dla nas złe, ale zaczną być, jeśli będziemy ignorować prawdę. Musimy kuć żelazo 

póki gorące, uciec w krótkim czasie kiedy możemy. Być ocalonymi teraz. Musimy tylko zrobić to co 

jest najlepsze dla nas teraz, aby mieć najlepsze później. 

Wiedza o przeszłości będzie motywować każdego do opuszczenia zwierzęcego świata. 

Powiedziałem ci właśnie o bólu w jego ekstremalnej sile, ale kontroluje on nas również na niższych 

poziomach. Tylko tak wygląda jakby dawał nam wybór. 

Zwierzęca ścieżka: Wszyscy idziemy ścieżką daleką od bólu, dyskomfortu oraz strachu i w kierunku 

przyjemności  i relatywnego bezpieczeństwa. Będziesz wciąż iść tą drogą, nawet po tym jak poznasz 

ostateczną prawdę. Bóg/życie używa tych sił aby prowadzić nas do domu. Umysł używa tych sił 

abyśmy chodzili w kółko. Jeśli znasz ostateczną prawdę, idziesz do raju. Jeśli nie, chodzisz w kółko. 

Jesteś w brutalnym wzorze do momentu aż nauczysz się prawdy. 

Człowiek/zwierzę: Ludzie robią to co robią z tego samego powodu co wszystkie inne zwierzęta robią 

to co robią. Dlaczego twój pies czy kot robi to co robi? Ludzkość nie jest inna. Idziemy z tym co 

chcemy i odsuwamy się od tego czego nie chcemy. Staramy się zaadoptować, przeżyć, i mieć 

powodzenie w naszym środowisku, tak jak całe zwierzęce życie. Jedyna różnica jest taka, że ludzkość 

myśli, że ma kontrolę i nie jest tak spełniona jak inne zwierzęta. 

Wszystkie zwierzęta są takie same; jedyną różnicą jest to, że ludzkość może znać prawdę. 

Nie mieć kontroli nie czyni z ciebie czegoś mniejszego; czyni z ciebie coś więcej. Nawet gdybyśmy 

mogli żyć życie będąc pod kontrolą naszych umysłów, nie byłoby to blisko tak dobre jak życie będąc 

pod kontrolą Boga/życia. 

Prawda jest taka, że nie chciałbyś mieć kontroli, nawet gdybyś miał taką opcję. Kiedy nauczysz się 

ostatecznej prawdy, zdajesz sobie sprawę, że życie na zewnątrz twojego zwierzęcego umysłu jest 

perfekcyjne takie jakie jest i nie zmieniłbyś niczego. 

Życie nie jest nieperfekcyjne; to tylko ludzka świadomość życia jest nieperfekcyjna. 

Zbyt dużo dzieje się w umyśle aby kontrolować życie, nawet gdyby mógł. 

Życie nie musi się zmienić. Nie może się zmienić; istnieje, ponieważ jest perfekcyjne. Aby coś trwało 

wiecznie, musi być perfekcyjne. 

Jesteś prawdziwie wolny tylko, kiedy wiesz na pewno: Nie masz kontroli. 

Jedyną rzeczą która może się zmienić i musi się zmienić jest ludzka percepcja i poziom świadomości. 

Ludzie muszą zobaczyć perfekcyjność życia. Kiedy ją zobaczą, stają się odzwierciedleniem perfekcji i 

sami stają się perfekcyjni . 

Zwierzęcy umysł poprzez swoją mocną egzystencję, czyni twoje życie nieperfekcyjnym i 

niesatysfakcjonującym. Potem staje się silniejszy poprzez próbę naprawienia tego. Im silniejszy się 

staje, tym mniej perfekcyjne wydaje się życie. Jest to ostateczne błędne koło. 

Biblia opisuje to idealnie. Szatan tworzy kłamstwo, które kontroluje. 
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Wszechmocny: Bóg/życie będzie tworzyć równowagę, bez względu na to co robisz i co myślisz. 

Bóg/życie kontroluje nieskończony wszechświat; sprawia, że pali się słońce i porusza ziemią oraz 

wszystkimi innymi planetami wokół niej. Od największych rzeczy, gwiazd poruszających się wokół 

galaktyk, do najmniejszych rzeczy, elektronów poruszających się wokół jądra atomów. Bóg /życie 

sprawia, że wszystko porusza się w zrównoważonym kręgu, cyklu czy odpowiedniku. Umysł jest tylko 

maszyną snu. Czym jest w porównaniu do nieskończonego wszechświata? 

Zbyt proste: Jeśli Bóg/życie kontroluje cały nieskończony wszechświat, jest to więcej niż głupie 

myśleć, że jesteśmy wyjątkiem od reguły. Czy coś mogłoby być bardziej niemożliwe? Nasze ciała są 

fizyczne i dlatego też są częścią i są pod kontrolą fizycznego wszechświata, tak jak wszystko inne. 

Kiedy rozwiązanie jest proste, Bóg odpowiada. 

Albert Einstein 

Musimy zobaczyć prawdę i życie i po prostu się zrelaksować i płynąć życiem, zaakceptować życie, 

poddać się życiu, żyć życie, które jest nam dawane tak jak jest dawane. Niemożliwe jest żyć całkowicie 

żywym przez cały czas na tym świecie, ale im więcej życia żyjemy, tym bardziej spełnieni będziemy. 

Musimy tylko wyłączyć i otworzyć nasze umysły, kiedy nie są potrzebne i możemy. Prawda jest taka, że 

możemy żyć bez naszych umysłów przez większość  czasu. Co mogłoby być bardziej oczywiste, 

łatwiejsze i mądrzejsze? Prawda jest po prostu zbyt prosta i oczywista dla naszych umysłów aby mogły 

ją rozpoznać i umysł nie chce jej widzieć. 

Ludzie naprawdę chcą Boga który ma pełną kontrolę. Dlatego też mityczny Bóg charakteryzowany jest 

jako wszechmocny ojciec czy król. Ludzie chcą kogoś wszechpotężnego, kto ma władzę, kto zawsze 

tam będzie, zawsze jest fair i sprawiedliwy i tak właściwie jest, więc w czym jest problem? Jedynym 

problemem jest to, że umysł nie pozwala nam ujrzeć prawdy; nie ma innych problemów. 

Oczywiste nigdy nie jest widziane aż ktoś wyrazi je jasno. Khalil Gibran 

Przeznaczenie: Nie mieć kontroli nie oznacza, że nasze życie jest predystynowane. Nikt nie zna 

przyszłości; przyszłość nie może być znana. Wszystko może się zdarzyć. Jedyną rzeczą, jakiej możemy 

być pewni jest to, że będzie bardzo taka jaka była i że będzie zrównoważona. 

Ludzie mogą myśleć, że skoro wszystko jest zrównoważone, wtedy nie ma znaczenia co robisz. Jest to 

prawda z wyjątkiem jednej rzeczy; musisz rozprzestrzeniać prawdę, pokonać zwierzęcy umysł i żyć 

życie w pełni, aby trafić do raju. Jeśli tak jest, pójdziesz do raju. Jeśli nie, kierujesz się w stronę piekła. 

Być czy nie być: To jest pytanie. Są dwa sposoby aby być właśnie teraz i w każdym momencie życia i 

jest nim żyć lub nie żyć, żyć w teraźniejszości lub nie żyć w teraźniejszości, być całkowicie żywym lub 

nie być całkowicie żywym, być z Bogiem /życiem lub być z umysłem/śmiercią. Na której drodze jesteś? 

Jedyna okazja, która ma znaczenie: Nieważne czy masz wolną wolę czy nie. W przypadku fizycznego 

świata, będzie to zrównoważone, bez względu na to co robisz. Jedyną rzeczą jaka ma znacznie jest to 

czy znasz prawdę i życie i czy żyjesz w teraźniejszości. Masz okazję teraz i jest to jedyna okazja, która 

ma znacznie. 

To nie jest zbieg okoliczności, że czytasz teraz tę książkę. 
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Nowe środowisko: Wiedza w tej książce stała się teraz częścią twojego środowiska i zmieniła ciebie i 

twoje opcje. Jeśli rozumiesz ją całkowicie, zmienia ciebie i sposób w jaki widzisz swoje środowisko 

całkowicie. 

Nie chcesz być człowiekiem stworzonym z umysłu; chcesz być człowiekiem stworzonym z Boga. 

Jesteś tym czym prawdziwie jesteś i kiedy sobie to uświadomisz, naprawdę stajesz się samo 

stworzonym człowiekiem, ponieważ zaczynasz żyć w prawdzie i życiu. 

Ponownie narodzony: Samo stworzony człowiek oznacza samo stworzony umysł. Kiedy zobaczysz 

prawdę, rodzisz siebie i naprawdę stajesz się samo stworzonym człowiekiem, synem człowieka. 

Kiedy ujrzysz prawdę, przechodzisz od wolnej woli do woli Boga, która jest lepsza. 

Ludzie myślą, że wolna wola jest najważniejsza, że to ona czyni nas wyjątkowymi, ale coś odwrotnego 

jest prawdą. Masz albo wolę diabła/umysłu albo wolę Boga. Nie jesteś niezależny od fizycznego 

wszechświata; jesteś jego częścią. Jedyna różnica jest taka, jako jaka jego część żyjesz. Możesz być 

fizyczny lub duchowy. Możesz żyć z Szatanem w wierze i kłamstwie albo z Bogiem w rzeczywistości. 

Wszystko czego chcę się dowiedzieć to jak myśli Bóg. Albert Einstein 

Ostateczna wolność: Będzie więcej tak zwanych „samo stworzonych milionerów” i samo stworzonych 

ludzi, kiedy prawda zostanie ukazana, ponieważ będziesz miał więcej inspiracji. Sam będziesz 

inspiracją. Będzie miał Boga w sobie. Będziesz mieć ostateczną moc we wszechświecie i zawsze 

będziesz robił to co chcesz. Staniesz się wolą Boga. 

Przyjdzie twoje królestwo, zakończysz na ziemi. Mateusz 6:10 

Powtarzanie: Jeśli coś jest powtarzane, wywiera większe wrażenie i zmienia bardziej twój umysł, 

zmienia ciebie bardziej. Dlatego też, im więcej powtórzeń, tym lepiej. Z tego powodu powtarzam 

pewne rzeczy wiele razy i mówię tę samą rzecz na wiele różnych sposobów. Reklamodawcy 

telewizyjni powtarzają reklamy z tego samego powodu. Mam nadzieję, że powtórzyłem pewne rzeczy 

wystarczającą ilość razy aby zmienić cię wystarczająco. Tylko czas to powie. 

Tak jak pojedynczy ślad nie wydrąży ścieżki w ziemi, tak pojedyncza myśl nie wydrąży ścieżki w 

umyśle. Aby stworzyć głęboką fizyczną ścieżkę, musisz chodzić i chodzić. Aby wydrążyć głęboką 

umysłową ścieżkę, musimy wciąż myśleć te same myśli, które chcemy, aby zdominowały nasz 

umysł. Henry David Thoreau 

Umysł/mózg: Nowa wiedza właściwie zmienia cię fizycznie. Wspomnienia oraz inne aspekty twojego 

umysłu tworzone są i przechowywane bio -chemicznie w twoim mózgu. 

Wiedza powoduje, że twój mózg się zmienia, sprawiając, że zmieniasz się fizycznie. 

W miarę jak czytasz tę książkę, fizyczny wygląd twojego mózgu właśnie się zmienia i dlatego twoje 

środowisko też się zmienia. Stajesz się troszeczkę inny fizycznie. Wszystko czego się uczysz zmienia 

troszkę twój umysł. Im więcej czasu z czymś spędzasz oraz im większe wrażenie to na tobie wywiera, 

tym bardziej jesteś zmieniony. Twój umysł właściwie zmienia się fizycznie, w miarę jak to czytasz. 

Środowisko cię kontroluje, ale twoje środowisko się teraz zmieniło. 
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                                                    Część 7- Prawda Cię Uwolni- Rozdział 7.9 

                              Boska Sprawiedliwość-Równowaga 

Boskie poczucie humoru: Kiedy zaczniesz widzieć życie prawdziwie, masz ochotę śmiać się przez cały 

czas niczym obłąkana osoba (nie rób tego, ludzie pomyślą, że oszalałeś). Ludzie wierzą, że oczywiste 

mity są rzeczywistą prawdą, i ci sami ludzie sądzą, że są inteligentnymi istotami. To jest śmieszne. 

Piękni ludzie, znane osoby, którym powodzi się w tym życiu, będą dokładnym przeciwieństwem w 

następnym życiu. Ci którzy mają najlepsze rzeczy w tym życiu, będą mieli najgorsze. Ci co mają 

najwięcej przyjemności w swoim obecnym życiu, będą mieli najwięcej bólu w swoim następnym. Ci 

którym jest najwygodniej, będą tymi którzy będą mieli najmniej wygodnie. Najpotężniejsi będą  

najsłabszymi. Ludzie będą przechodzić od najlepszej sytuacji do najgorszej, chyba że nauczą się 

ostatecznej prawdy zanim umrą. 

Jest to zła wiadomość dla tych, którzy są na górze w tym życiu i wspaniała wiadomość dla tych, 

którzy są na dnie, ale prawda jest taka, że nie jest ona dobra dla nikogo kto nie widzi prawdy i jest 

dobra dla każdego, bogatego czy biednego, który ją widzi. 

Chodzenie w niekończącym się kręgu nie jest dobre dla nikogo. 

Wielu potężnych ludzi, którym powodzi się chodzi w kółko sądząc, że mają to co mają, ponieważ są w 

jakiś sposób lepsi od tych, którym się nie powodzi. Przypisują sobie swoją pozycję w życiu. Duma 

kroczy przed upadkiem, jak mówi Biblia. 

Historia lubi się powtarzać. 

Prawda jest taka, że cokolwiek ludzie mają, dał im Bóg/życie. Pan to daje i Pan to zabiera, jak mówi 

Biblia. Słowo „Pan” oznacza mistrza, a Bóg/życie jest naszym prawdziwym mistrzem. Wielu bogatych, 

znanych ludzi przypisuje sobie sukces i patrzy z góry na ludzi, którzy nie mają takiego szczęścia, a oni 

sami byli i będą dokładnie tacy jak ci ludzie już bardzo wkrótce. Jest to zabawne. 

Stajesz się bogatą, piękną osobą poprzez bycie Człowiekiem Słoniem w innym życiu. Człowiek Słoń był 

najbrzydszym człowiekiem na świecie w jednym życiu, więc był również i najlepiej wyglądającą osobą 

w swoim kolejnym życiu. Kto jest teraz najpiękniejszą osobą jaka żyje? Ta osoba mogła być 

Człowiekiem Słoniem albo będzie wyglądać podobnie w bardzo bliskiej przyszłości. Ktoś był 

Człowiekiem Słoniem; on żył na tej planecie. Przechodzenie od Elvisa czy Toma Cruise’a do Człowieka 

Słonia nie jest sposobem na życie. Wygląd, talent, władza oraz cechy osobowości przechodzą w tą i z 

powrotem jak wszystko inne. 
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Życie w prawdzie życia jest lepszym sposobem. Wznieś się ponad przeciwieństwa. Jeśli tego nie 

zrobisz, dzisiejszy wygrany będzie jutrzejszym przegranym. Jeśli wzniesiesz się ponad równowagę, nie 

ma to znaczenia. 

Prawda jest taka, że nikt nie jest wyjątkowy ani różny od nikogo innego. Nikt nie jest wyjątkowy i 

każdy jest wyjątkowy. Życie musi być zrównoważone aby być fair. 

Obudźcie się bogaci, piękni ludzie. Jak moglibyście nawet pomyśleć, że zasługujecie na to, aby mieć 

lepsze życie niż inne osoby? Co zrobiliście aby zasłużyć na lepsze życie niż jakaś chora, biedna osoba? 

Nic nie zrobiliście, prawda? Jeśli się nie obudzicie i nie zmienicie swojego sposobu życia, będziecie 

chorą i biedną osobą bardzo niedługo. 

Ludzie urodzeni z osłabiającym kalectwem czy chorobą są w cyklu. 

W ten sposób działa równowaga; czyni życie fair dla każdego. To czyni życie perfekcyjnym i wiedza o 

tym daje ci zdolność do życia z otwartym umysłem. 

Radość w patrzeniu i rozumieniu jest najpiękniejszym darem natury. 

Albert Einstein 

Krawędź: Nie musisz dłużej zastanawiać się dlaczego niektórzy ludzie rodzą się z kalectwem, a inni ze 

zdrowiem i bogactwem, ani dlaczego ktoś zostaje zamordowany przez seryjnego zabójcę, a ktoś inny 

wygrywa los na loterii. Są to po prostu ludzie żyjący na skraju równowagi. Nie współczujesz jednemu 

ani nie zazdrościsz drugiemu, ponieważ oni w istocie zamienią się miejscami w swoim kolejnym życiu 

aby stworzyć równowagę. Każda inna osoba robi to samo, tylko większość ludzi żyje bliżej środka sił 

równoważących i ma normalne życie ze wzlotami i upadkami. Środek wszystkiego jest najlepszym 

miejscem do bycia. 

Jeśli tylko spojrzysz na ziemię, jest więcej biednych niż bogatych, więc jak może się to 

zrównoważyć? Kiedy się obudzisz, widzisz nieskończoność , i że czas i przestrzeń są względne i że 

jest wiele światów, w których równoważnie się jest możliwe. 

Superman: Czasami życie z dużymi wzlotami i upadkami dzieje się w jednym życiu. Nie ma na to 

jaśniejszego przykładu niż życie Christophera Reeve’a. Stał się bogatą i znaną gwiazdą filmową grającą 

Supermana i z tego miejsca stał się człowiekiem dotkniętym porażeniem czterokończynowym, który 

nie mógł nawet oddychać samodzielnie. Równowaga może zdarzyć się w ciągu minut, godzin czy dni. 

Bardzo złe i bardzo dobre rzeczy mogą zdarzyć się szybko. Możesz zostać postrzelony, ale przeżyć, 

możesz mieć atak serca, ale żyć, spaść z klifu, ale wylądować w wodzie, itd. 

Równowaga się zdarzy, nawet jeśli zajmie to wiele żyć. 

Jak tylko poznasz prawdę i życie, nigdy więcej nie będziesz musiał pytać „dlaczego”. 

Jeden na milion: Bogaci ludzie mający władzę sprawiają, że ludzie, którym mniej się poszczęściło  

myślą, że to ich wina, że nie są tak bogaci i nie mają takiej władzy jak oni. Bogaci nigdy nie przyznają, 

że po prostu mieli szczęście, ponieważ większość z nich tego nie wie; oni naprawdę sądzą, że są lepsi, 

bardziej inteligentni czy ciężej pracują, itd. Wierzą w iluzję, ponieważ chcą. Prawda będzie widoczna 

najpierw przez biednych, ponieważ oni będą chcieli bardziej ją zobaczyć. 
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Prawda jest taka, że na każdego kto osiąga sukces jest wielu, którzy próbowali tak sam mocno i nie 

osiągnęli sukcesu. Stanie się bogatym i znanym jest przynajmniej tylko jednym strzałem na milion. 

Oznacza to, że jeśli milion będzie próbować, tylko jeden osiągnie sukces. To nie oznacza, że niektórzy, 

którzy próbują nie osiągną dużego sukcesu, po prostu nie uda im się dojść do samego szczytu, do 

wymarzonego życia, a tego ludzie chcą i myślą, że potrzebują aby być spełnionymi. 

Sprzedajemy ludziom marzenia, a powinniśmy sprzedawać im rzeczywistość. 

Jest bardzo wiele poziomów sukcesu i porażki, ale tylko kilkoro znajduje żyłę złata i trafia na szczyt 

skali sukcesu. Gdyby ludzie rzeczywiście zrozumieli pewność prognozy, nie byłoby tak wielu marzycieli 

i byłoby więcej szczęśliwych ludzi z tym co mają w życiu. Musisz w pełni żyć swoje życie. 

Naturalnie, powinieneś dać wszystko z siebie aby mieć najlepszy strzał. Może to być twoja kolej aby 

wygrać, ale nigdy nie obwiniaj siebie, że zrobiłeś co najlepsze i nie było to wystarczająco dobre. To 

naprawdę nie zależy od ciebie, więc jak może być to twoja wina? 

Dajesz z siebie wszystko. Jeśli to twój czas, aby stać się gwiazdą filmową, to twój czas. 

Pracuj ciężko: Ludzie zawsze mówią, że wszystko co musisz zrobić to ciężko pracować, być 

inteligentnym, a będziesz bogaty i silny. Jest to nieprawda. Bogaci mówią to i/lub myślą, ponieważ w 

rzeczywistości mówią, że są lepsi niż ty jesteś, że pracują ciężej albo, że są inteligentniejsi. Ludzie, 

którzy mówią, że możesz dokonać wszystkiego, osiągnąć wszystko na co pracujesz, nie mówią prawdy. 

Równowaga zdeterminuje co wydarzy się w twoim życiu. Prawda jest taka, że jeśli to nie jest twój 

czas, zdarzą się rzeczy aby to powstrzymać. Jeśli ma się to zdarzyć, coś przeciwnego się zadzieje i 

będziesz mieć wszystko co potrzebne aby to zdobyć. Będziesz na wozie lub pod wozem i nie zależy to 

od ciebie. 

Jeśli to twój czas, rzeczy które dotkniesz, zamienią się w złoto. Jeśli to nie twój czas, zamienią się w 

ołów. 

Ludzie którzy właściwie pracują najciężej, zarabiają najmniejsze pieniądze. Imigranci pracujący na 

farmach pochyleni, w gorącym, piekącym słońcu, zbierając warzywa przez cały dzień, pracują za mniej 

niż pensja minimalna. Większość bogatych ludzi prawie nie wykonuje ciężkiej pracy. 

Jeśli bogactwo byłoby nieuniknionym rezultatem ciężkiej pracy i przedsięwzięcia, każda kobieta w 

Afryce byłaby milionerem. George Monbiot 

Aby wejść w pozycję bogactwa, bogaci ludzie sukcesu na początku mogli spędzić wiele godzin 

pracując, ale nie było to cięższe niż w przypadku kogoś innego. Wielu ludzi ciężko i mądrze pracuje, 

ale rezultat jest inny. Łatwo jest pracować ciężko, kiedy to co robisz przynosi sukces, kiedy jesteś na 

wozie. Większość ludzi zaharowuje się prawie na śmierć i ma tylko pecha i żadnej szansy na realny 

sukces i to jest naprawdę ciężkie. Sukces i wygrywanie zawsze jest łatwe. 

Czynnik sukcesu: Prawda jest taka, że są inne dodatkowe rzeczy oprócz ciężkiej pracy, które robią 

różnicę między sukcesem a porażką. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent rasy ludzkiej nie ma 

możliwości na jeden na milion rodzaj sukcesu. Prawda jest taka, że tylko jeden na milion naprawdę 

ma. 
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Musisz mieć milion rzeczy, które nie są pod twoją kontrolą. Kilka z nich to, odpowiednie możliwości, 

wykształcenie, dostęp do kapitału, właściwy pomysł, właściwe koneksje i pomoc od innych, zdolność  

oraz inne namacalne rzeczy jak odpowiedni czas, itd. Jeśli to nie jest czas na twój sukces, nie będziesz 

miał ani nie zdobędziesz rzeczy, których potrzebujesz. Jeśli to twój czas, będziesz miał je wszystkie. 

Prawda jest taka, że dziewięciu z dziesięciu nowych biznesów upada. Ponieważ nikt nie chce ponosić 

porażki, musi być to poza kontrolą. 

Kiedy coś osiąga sukces, staje się to poniekąd częścią natury. Tak jak drzewo urośnie, kiedy otrzyma to 

czego potrzebuje, tak samo biznes urośnie, kiedy otrzyma to czego potrzebuje. Milion rzeczy musi 

pójść jak należy, ale jeśli jedna pójdzie źle, możesz być bez szans. Nikt nie może tego kontrolować; ci 

którzy myślą, że kontrolują, przeoczają prawdę. 

Twoja kolej: Jeśli to twoja kolej, nawet złe rzeczy, które się zdarzają, okazują się tymi, które ci 

właściwie pomogą. Jeśli to nie twoja kolej, nawet dobre rzeczy, które się zdarzają, nie pomogą ci. 

Widzisz jak wiele gwiazd filmowych wpada w kłopoty, a reklama czyni z nich jeszcze większe gwiazdy, 

a widzisz inne osoby, otrzymujące Oscara i spadające na dno. Prawdę można zobaczyć, jeśli tylko 

spojrzysz na to co dzieje się w realnym świecie.   

Staraj się być nie człowiekiem sukcesu, a raczej człowiekiem wartości. 

Albert Einstein 

Przegrani/wygrani: Postrzeganie, że sam budujesz swoją przyszłość promowane jest przez umysł tego 

świata aby wychwalać umysł i zniewalać ludzi. To nie tylko są bogacze: to również system szkolny i 

wszystko inne, w szczególności ludzie, którzy nie są bogaci i myślą, że niedługo będą. 

Przez wieki, ludzkie umysły programowane były aby wierzyć w to co bogaci ludzie u władzy im mówią. 

Tak jakby nie było to wystarczające być biednym, również musiałeś czuć się jak przegrany. Prawda jest 

taka, że wszyscy wygrani są przegranymi i vice versa. 

Kiedy ludzie ujrzą prawdę, kłamstwo pod tytułem „wszystko jest możliwe” będzie pierwszym 

kłamstwem, które zniknie. Na dłuższą metę, pięćdziesiąt na pięćdziesiąt jest najlepszym co możesz 

zrobić, co każdy może zrobić, z wyjątkiem tych, którzy znają prawdę i życie; oni otrzymują sto procent. 

Bóg/życie czyni każdego równym. Jest to tak pewne jak wschód i zachód słońca i dzieje się to z tego 

samego powodu z jakiego wschodzi i zachodzi słońce. 

Kłamstwo „możesz zrobić wszystko” spowodowało większe straty, ataki serca i dało więcej władzy 

umysłowi niż cokolwiek innego. Duchowi ludzie znają prawdę. 

Nieszczere poparcie: Nic nie jest smutniejsze niż patrzenie na młodą osobę bijącą martwego konia. 

Kiedy statek tonie, musisz z niego wyjść albo pójść  z nim na dno. Kiedy ludzie mówią jak wspaniałe 

jest to co starasz się zrobić, ale ci nie pomagają, jest to czas aby zejść z łodzi. Zawsze możesz zacząć od 

początku i spróbować ponownie. 

Ludzie ze szczęściem:  Wszyscy nasi bohaterowie byli po prostu ludźmi z dużym szczęściem. George 

Washington mógł być bardzo odważny i bystry, ale miał również bardzo dużo szczęścia. Na każdego 

Washingtona jest wielu patriotów, którzy byli dokładnie tak samo odważni i bystrzy, ale nie mieli tyle 

szczęścia. Umarli w cieniu, ale to jest okay, ponieważ to wszystko równoważy się w czasie. 
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Każdy chce być wygranym. Nikt nie chce przegrać, tak jak nikt nie chce umrzeć. Gdyby to zależało od 

nas, nigdy nie przegrywalibyśmy ani nie umieralibyśmy. Fakt, że każdy przegrywa i umiera, pokazuje, 

że nie zależy to od nas. Możesz powiedzieć, że to nie to samo, ale jest to samo. Rzeczy, które nie 

chcesz aby się wydarzyły, zdarzą się, bez względu na to co myślimy czy robimy. Tak jak naklejka na 

zderzaku mówi, gówno się zdarza, i zdarzy się ono tobie z pewnością, ale kiedy zobaczysz prawdę, nie 

ma to dla ciebie znaczenia. 

Zawsze rób to co lubisz robić, nawet jeśli nie dajcie ci to dużo pieniędzy, ponieważ jeśli czerpiesz 

przyjemność z podróży, nie możesz naprawdę stracić. 

Próbuj różnych rzeczy: Po tym ja nauczysz się prawdy i życia, możesz czerpać radość z wykonywania 

każdej pracy, ponieważ jesteś spełniony poprzez wszystko co robisz, ale pewne prace, bardziej pasują 

do pewnych osób. Powinieneś spróbować różnych rzeczy zanim znajdziesz to co wydaje się 

najodpowiedniejszym zajęciem dla ciebie. Chcesz być blisko ludzi, z którymi się rozumiesz, i w 

środowisku, które cię inspiruje. Musisz siebie wspierać, jeśli to co kochasz nie robi tego, znajdź inną 

pracę. 

Zawsze robisz to co najlepsze, wyruszaj po złoto, staraj się być bogaty, ponieważ będziesz mieć więcej 

aby dać tym, którym się mniej powiodło, ale robisz to z wiedzą o równowadze i o tym, że sukces nie 

zależy tak naprawdę od ciebie, wtedy nie pozwalasz aby porażka cię skrzywdziła. 

Obstawiaj księżyc, ale jeśli ci się nie uda, bądź szczęśliwy z tym co robisz. 

Każdy może osiągnąć sukces będąc klasą średnią, i prawda  jest taka, że jest to najbardziej 

satysfakcjonujące miejsce do bycia. Musisz tylko zrezygnować z marzenia i żyć w teraźniejszości. 

Wszystko z umiarem, środek wszystkiego jest najlepszym miejscem jakie można wybrać. 

I wilk syty i owca cała: W sporcie, biznesie oraz w innych typach konkurencji, lepiej być wygranym niż 

przegranym, ale tylko, jeśli każdy zna prawdę. Kiedy ludzie znają prawdę, ludzie którzy przegrywają, 

nie będą czuć się źle lub jak przegrani, jeśli zrobili to co najlepsze, a wygrany będzie czuł się nawet 

lepiej odnośnie własnej wygranej niż czuje się teraz, ponieważ jego wygrana nie skrzywdziła nikogo. 

Jeśli wygranie krzywdzi przegranych, nie ma wygranego. W prawdzie, nie ma prawdziwych 

przegranych, tylko równowaga życia. 

Z tego powodu prawda musi być rozprzestrzeniona wśród wszystkich, ponieważ nikt nie może 

naprawdę czerpać radości z wygranej czy przegranej do momentu aż pozna prawdę. 

Idziesz na skraj, po najlepsze osiągnięcie, ale żyjesz w środku. 

Być nowatorskim: Na każdego kto jest nowatorski w sporcie i wygrywa, jest wielu, którzy próbowali i 

przegrali oraz wielu, którzy zranili się próbując. To zawsze było zamiatane pod dywan, że tak powiem. 

Ludzie żyjący w umyśle skupiają się tylko na wygranym. Istota duchowa widzi obydwie strony. 

Prawda jest taka, że szczęście czy równowaga zawsze powodują, że to się wydarza. Nawet gdyby był to 

ich talent czy inteligencja, które sprawiły, że wygrali, mieli szczęście mieć talent oraz inteligencję. Albo 

masz to co jest potrzebne w danym czasie i miejscu, albo nie masz. 
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To mija: Wygrywanie daje radość tylko przez krótką chwilę. Musisz zadać sobie pytanie czy naprawdę 

jest ono warte całego bólu i głupot, które ono kreuje. 

Wygrywanie trwa tylko przez moment w czasie. Prawda i życie jest na zawsze. 

Tylko przydarza się komuś innemu: Ludzie naprawdę w to wierzą i jest to kłamstwo stworzone przez 

umysł. Wszystko wraca do każdego. 

Jedynym sposobem na ucieczkę z cyklu jest nauczenie się życia w prawdzie i życiu. 

Jezus ocala: Tylko Jezus może cię ocalić, tak jak mówi Biblia, ponieważ tylko prawda i życie cię ocala, i 

jak mówi Jezus, on jest prawdą i życiem. 

Marzenia: Wielu ludzi sądzi, że to ważne aby mieć marzenie. Nie jest, nie dlatego, że się nie spełni ani 

dlatego, że wywołuje większość problemów na świecie, ale dlatego, że jest to siła przeciwko prawdzie 

i życiu, przeciwko teraźniejszości i Bogu. 

Marzenia są z umysłu; rzeczywistość jest z ducha. 

Umysł lubi marzyć, ponieważ to on wytwarza marzenia, więc robiłby to przez cały czas, gdybyś mu na 

to pozwolił. Jeśli porównasz marzenie na jawie do prawdziwego życia, możesz zobaczyć jak słabe jest 

marzenie. Jest to strata twojego prawdziwego życia. Tylko ludzie nie znający prawdy marzą. 

Marzenia są przeciwko życiu: One nie tylko kradną twoje realne życie, ale oddalają cię od prawdy, a w 

erze broni jądrowych brak znajomości prawdy, doprowadzi do naszej destrukcji. Musimy wiedzieć co 

się dzieje aby robić właściwą rzecz. 

Mity są publicznymi marzeniami; marzenia są prywatnymi mitami. 

Joseph Campbell 

Jeśli jesteś marzycielem, mówisz, że teraźniejszość nie jest dla ciebie wystarczająco dobra, mówisz, że 

to co tworzy Bóg/życie nie jest dla ciebie wystarczająco dobre. Odrzucasz Boga/życie, a nie ma 

większego grzechu, ponieważ prowadzi ono do całego cierpienia w życiu. Mówisz, że teraźniejszość 

nie spełnia cię i że chcesz czegoś innego. Samo robienie tego powoduje, że twoje życie staje się 

niesatysfakcjonujące i prowadzi do kolejnych problemów. 

To naprawdę mówi, że nie znasz prawdy, ponieważ jeśli byś ją znał, zawsze byłbyś zadowolony z 

teraźniejszości, ponieważ widziałbyś, że jest to wszystko co jest. 

Fakt jest taki, że jedyną drogą aby twoje nadzieje i marzenia naprawdę się spełniły, jest przestać 

marzyć i obudzić się na realne życie. 

Marzenia o przeszłości i przyszłości sprawiają, że tracisz teraźniejszość, nie ma większego grzechu ani 

błędu. Jest to narzędzie diabła/umysłu do kontrolowania ludzi. 

Ameryka została stworzona przez marzenia. Były one konieczne w przeszłości, ale teraz będą 

krzywdzić bardziej niż pomagać. Czas aby marzenie się spełniło. Marzenia mogły być potrzebne aby 

doprowadzić nas tu gdzie jesteśmy teraz, ale aby Ameryka i reszta świata mogła wciąż istnieć i 

rozwijać się, musimy zacząć żyć w teraźniejszości. Marzenia nie są prawdą; one gubią i różnią ludzi. 
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Bez marzenia, nie byłoby okazji na podział świata. Friedrich Nietzsche 

Prawdziwa równość: Teraz znasz prawdę, więc wiesz, że nikt nie jest od ciebie lepszy w żaden sposób. 

Życie zawsze jest fair, a ty otrzymasz swoją część. 

Kiedy bogaci i silni poznają prawdę, zaczną dzielić się bogactwem i być o wiele bardziej pokornymi. 

Będą, jeśli będą chcieli pójść do raju, a będą chcieli. Bycie bogatym trwa tylko kilka lat i nie jest wcale 

takie super. Raj trwa na zawsze i jest tak dobry, jak to tylko możliwe. 

Jezus powiedział, „Chwały tego królestwa trwają tylko przez moment; chwały królestwa 

niebiańskiego trwają na zawsze”. 

Kiedy moc miłości pokona miłość do mocy, wtedy ten świat zazna spokoju. 

 Jim Hendrix. Wędruj i pozwól aby Bóg prowadził. 

Kiedy ludzie zobaczą prawdę, zobaczą jak bezsensowne jest to co robią i będą chcieli wydostać się z 

bezsensownego cyklu. Ostateczna prawda zmieni świat. 

Nienawiść: Jeśli całą swoją uwagę skupiasz na nienawiści do kogoś, staniesz się taki jak on w kolejnym 

życiu. Możesz stać się tym czego nienawidzisz, czego się boisz albo na co patrzysz z góry. Jest to 

powód, dlaczego nie chcesz nienawidzić i/lub bać się nikogo. Gdyby rasiści i bigoci wiedzieli, że będą 

tym czego nienawidzą, zmieniliby swoje postępowanie. Powinniśmy im powiedzieć. Możesz również 

stać się tym co kochasz, więc kochaj Boga. 

Cykl biedny- bogaty: Pójdziesz tam gdzie chcesz pójść, ale tylko jeśli równoważy to twoje życie. 

Mogłeś być bogaty i znany w swoim poprzednim życiu i tym razem nie jest to twoja kolej. Jeśli to nie 

twoja kolej, to nie twoja kolej, bez względu na to co myślisz czy robisz. 

Jeśli skoncentrujesz swoją uwagę na stanie się bogatym, nawet jeśli ci się uda, będziesz tylko chodził 

w cyklu biedny-bogaty. Im wyżej się wzniesiesz, tym niżej spadniesz. Udaje ci się być na górze przez 

kilka lat, po czym umierasz, wracasz i jesteś na dnie przez kilka lat. To idzie i wraca na zawsze, jeśli nie 

widzisz prawdy. 

Jeśli jesteś wysoki, będziesz mały. Jeśli jesteś bogaty, będziesz biedny. Byłeś w tym cyklu wiele razy, 

ale teraz możemy zrobić coś lepszego. 

To nie ja: Bez prawdy ludzie patrzą na kogoś kto ma złe życie i po prostu myślą, „To nie ja i nie mój 

problem.” Z prawdą, wiedzą, że jest to ich problem. Taki wgląd w temat zmieni świat. 

Błogosławieni są ci o czystym sercu, gdyż oni ujrzą Boga. 

Mateusz 5:8 

Karuzela: Jeśli skupisz swoją uwagę na prawdzie i życiu, tym się staniesz. Jest to „droga”, tak jak 

powiedział Jezus, aby wysiąść z karuzeli życia. Jest to jedyny sposób w jaki staniesz się tym czym 

chcesz być i zostaniesz tym na zawsze. 

Musisz tylko pozwolić Bogu/życiu aby obdarzył cię swoją uwagą najpierw poprzez otwarcie się na 

życie. Uwaga Boga albo miłość jest tylko w teraźniejszości; jest to teraźniejszość. Musisz wpuścić 
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miłość (życie) aby mieć je w sercu. Nie tworzysz miłości ani życia; tylko otrzymujesz i odzwierciedlasz, 

tak jak ukazane jest na rysunku na początku tej książki. 

Powodem dla którego właściwie przez cały czas masz ochotę się śmiać, jest to, że czujesz się taki 

uwolniony, ale musisz przyznać, że boska sprawiedliwość może być zabawna. 

Odcienie szarości: Równowaga jest w większości odcieniami szarości. Przykład: Piękni ludzie z 

pieniędzmi oraz innymi korzyściami mogą mieć okropne życie, a wielu biednych ludzi żyje wspaniałe, 

szczęśliwe życie. Niektórzy ludzie osiągają sukces finansowy, ale odnoszą porażki w miłości albo mają 

słabe zdrowie i vice versa. 

Używam czarno białej analogii aby zrobić pewną uwagę. Sposób w jaki równowaga rzeczywiście się 

dzieje jest nieskończenie skomplikowany, ale konkluzja jest taka, że równowaga zawsze wszystko 

zrównoważy po równo i sprawiedliwie, w taki czy inny sposób, wcześniej czy później i jest to tak 

pewne jak dzień i noc i powód dla którego jest dzień i noc. 

Powiem to jeszcze raz, aż to wsiąknie. Wszystko wraca. 

Nie ma sposobu aby uniknąć praw sił równoważących, praw natury (Boskich praw) i tylko ktoś kto nie 

zna prawdy w ogóle by próbował. Dlatego też jedyną rzeczą jaka ma znacznie jest odkrycie prawdy o 

tym czym i gdzie naprawdę jesteś. Poznaj świat i poznaj siebie, tak jak mówił Jezus. 

Nie potrzebujesz aby ktokolwiek mówił ci kim  czy czym jesteś. Jesteś tym czym jesteś. 

John Lennon. 

Wejdź, wyjdź: Nasze fizyczne ciała są fizyczne, więc zawsze będziemy podporządkowani sile 

równoważącej fizycznego świata. Jedyny sposób aby wejść do środka jest poprzez wpuszczenie życia. 

Możesz tylko wyjść z równowagi poprzez widzenie jej i kochanie jej. 

Natura, aby nad nią zapanować, trzeba być jej posłusznym. 

Sir Francis Bacon 

Jest tak dlatego, że kiedy wchodzisz w nią całkowicie (stajesz się całkowicie świadomy), jesteś 

przeistoczony w istotę duchową, która znajduje się w centrum wszystkiego i tak jak oś koła nie obraca 

się, ty nigdy się nie ruszasz. Zawsze jesteś w centrum równowagi i z tej perspektywy, świat zawsze jest 

idealny. Prawda jest taka, że już tam jesteś; tylko jeszcze tego nie wiesz. 

Sposobem aby wejść do środka jest bycie całkowicie otwartym na to co przychodzi z zewnątrz ciebie. 

Wchodzisz do środka i wychodzisz jednocześnie, kiedy widzisz prawdę i życie. 

Posłuchaj piosenki the Beatles , „Everybody’s Got Something to Hide, Except Me and My Monkey”. 

(The White Album). Wyjaśnia ona jak wchodzić i wychodzić jednocześnie. Oni mówią to lepiej niż ja. 

Tak jak mówią w piosence, „Jest to taka radość”. 

Siła prawdy: W przeszłości, biedni myśleli, że bogaci i silni mieli wspaniałe życia, taki rodzaj życia jaki 

biedni wyobrażali sobie w marzeniach. Dzisiaj wystarczy tylko spojrzeć na kolorowe gazety w sklepie 

spożywczym i obejrzeć TV aby zobaczymy jak bogaci i znani naprawdę żyją. 
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Kilka lat temu, wszystkie małe dziewczynki chciały być księżniczkami, kiedy dorosną. Teraz, dzięki 

księżniczce Dianie i wszystkim gazetom, dziewczynki mogą zobaczyć, że miała ona naprawdę trudne i 

tragiczne życie. 

Życie bogatych, znanych ludzi nie jest wcale lepsze i czasem jest o wiele gorsze od większości żyć ludzi 

z klasy średniej. Lepiej mieć sukces niż  go nie mieć, ale jest to tylko część cyklu równoważącego, więc 

naprawdę nie ma to znaczenia czym jesteś, gdzie jesteś, ani co robisz. 

Teraz wiemy to, czego ludzie w przeszłości nie wiedzieli, czyli to, że pieniądze, sława i władza nie są 

wcale takie wspaniałe. Z pewnością nie jest to takie jak wygląda w marzeniach ludzi i z pewnością nie 

jest to warte aby poświęcać za to prawdziwe życie i raj. Prawda czy fałsz? 

Wiedza o tym to wspaniały dar i jedna z wielu przewag, jakie ludzie żyjący teraz mają nad ludźmi, 

którzy żyli zaledwie kilka lat temu. 

Moc nowych objawień prawdy jest mocą, która może dokonać fundamentalnej zmiany w nas samych 

oraz we świecie. Ludzie w przeszłości nie mogli znać prawdy na pewno, ale my możemy, ponieważ 

możemy widzieć pełny obraz po raz pierwszy. 

Teraz wiemy, że wszystko co musimy zrobić jest przyjęcie tego co otrzymujemy, przyjąć to co do ciebie 

przychodzi i pójdziemy do raju. 

Bąki na wietrze: Prawda nie zmieni na razie bogatych i sławnych, jeśli w ogóle. Książę ciemności ma 

śmiertelną kontrolę nad tymi ludźmi, więc nie mają oni takiej szansy na raj, jaką ma klasa średnia czy 

biedni ludzie. 

To dlatego Jezus powiedział, Niech będą błogosławieni biedni, gdyż oni ujrzą raj. 

Biedni ludzie mogą być błogosławieni w ten sposób, ale będą musieli iść drogą do raju z 

denerwującymi ich bogatymi i silnymi. Pamiętaj tylko, że będą oni obok tylko przez kilka lat, a potem 

wymrą albo umrzesz ty. 

Czekałeś biliony lat aby odejść od bestii; czym jest jeszcze kilka lat? Bogaci ludzie są tylko bąkami na 

wietrze, a ich smród zniknie w mgnieniu oka. Wiesz, że to prawda, więc niech nie martwi cię, kiedy 

tracisz na krótką metę. Kiedy naprawdę znasz prawdę, nic nie będziecie cię denerwować, nawet 

bogate głupki. 

Jezus powiedział, Daj Cezarowi to co jest Cezara, a Bogu to co jest Boga. 

Będziesz tylko musiał obcować z diabłem/umysłem jeszcze trochę. 
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Część 8 

Księga Życia 
Po śmierci: Jeśli chcesz wiedzieć co dzieje się po tym jak umrzesz, spójrz tylko na swoje własne życie . 

To jest życie po śmierci. To wydarza się, kiedy umrzesz. Jest to życie po śmierci po życiu, kiedy żyłeś  

zanim się urodziłeś. 

To jest życie po śmierci! 

Wróciłeś po ostatnim życiu, które żyłeś, tak jak każdy inny. Ludzie żyjący w tym pokoleniu, byli żywi w 

poprzednich pokoleniach. 

Jesteśmy ludzkością, całą ludzkością. Zbudowaliśmy ten świat, cały ten świat. Żyliśmy naszą 

historię. 

To ciekawe, że otwieramy prezenty w Boże Narodzenie, w dzień, kiedy celebrujemy urodziny 

Chrystusa. Wielu wierzy, że otwieranie prezentów w jego urodziny jest złe. Coś przeciwnego jest 

prawdą; nie mogłoby to być bardziej odpowiednie. Boże Narodzenie jest codziennie. 

Każdy jest teraz z powrotem aby odsłonić prawdę i życie, aby razem otworzyć nasze prezenty. 

Wszyscy jesteśmy ponownie z powrotem:  Wszyscy ludzie, którzy umarli w przeszłości narodzili się 

ponownie i dołączyli do ludzkości. Prawie każdy człowiek, który kiedykolwiek żył jest teraz żywy lub 

narodzi się w tym pokoleniu, około 13 biliona. 

Biblia w Apokalipsie mówi, że wszyscy zmarli powstaną ze swoich grobów. 

Mogłeś być George’m Washingtonem, Kolumbem czy Adolfem Hitlerem, ktoś musiał nimi być. Ich 

duch jest z powrotem łącznie z każdym innym, kto żył w przeszłości i nie nauczył się prawdy. Są oni 

tylko w innym ciele i umyśle i nie mają nic wspólnego z tym, czym byli w swoich poprzednich życiach. 

Każdy jest z powrotem lub będzie niedługo. Ten bezdomny, który poprosił cię o drobne mógł być 

Georgem Washingtonem. 

Żadnej pamięci o przeszłym życiu: Nie mamy żadnych wspomnień o przeszłych życiach, ponieważ 

wspomnienia stanowią biochemiczną częścią naszego mózgu i nasze przeszłe wspomnienia umarły, 

kiedy nasz przeszły fizyczny umysł/mózg umarł. Każdy kto nie nauczył się prawdy i życia w swoim 

ostatnim życiu, łącznie z nami jest z powrotem albo będzie niedługo. 

Musimy wracać aż nauczymy się prawdy i staniemy się istotą duchową. Każdy kto zaczął cykl 

ewolucyjny będzie tutaj teraz aby otrzymać swoją szansę na zakończenie drogi i opuszczenie 

zwierzęcego cyklu. 

Przodkowie: Nie musimy winić ani dziękować naszym przodkom za walkę we wszystkich wojnach i 

robinie całej pracy, która doprowadziła cywilizację do punku w którym obecnie się znajduje, ponieważ 

my byliśmy naszymi przodkami; my to zrobiliśmy. My zrobiliśmy to dla nas i zrobiliśmy to na teraz. 

My byliśmy wszystkimi bohaterami i draniami poprzez historię. My wybudowaliśmy tę cywilizację w 

jednym celu i tym celem jest stanie się istotami duchowymi. 
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Starzy: Ludzkość jest najstarszym życiem na ziemi. Pochodzimy od pierwszego zwierzęcego życia jakie 

ewoluowało na ziemi. Jesteśmy na samym szczycie cyklu ewolucyjnego, ponieważ ewoluowaliśmy 

przez najdłuższy czas. 

Ludzie, którzy zobaczą prawdę i życie jako pierwsi, byli najwcześniejszym ewolucyjnym życiem, które 

ewoluowało na tej planecie. Podróżowaliśmy wspólnie przez długi czas, widzieliśmy wszystko i 

cierpieliśmy wszystko. Będziemy pierwszymi, którzy zobaczą prawdę i będą prawdę rozprzestrzeniać. 

Ponieważ wiemy, że całe stworzenie cierpi i podróżuje w bólu razem do teraz. Rzymianie. 8.22 

Gwałtowny postęp: Ewolucja ludzkiej rasy przyśpiesza w gwałtownym geometrycznym postępie. 

Więcej zdarzy się w naszym życiu na ziemi w ciągu kilku kolejnych lat niż zdarzyło się nam w ciągu 

ostatnich siedmiuset milionów. 

Kula śnieżna: Jesteśmy w postępie, który obecnie gwałtownie posuwa się do przodu. Zajęło to 

dziesięć tysięcy pokoleń aby ludzka populacja osiągnęła dwa biliony ludzi. W samym ostatnim 

pokoleniu dodaliśmy więcej niż podwojoną tamtą liczbę ludzi. Nasz przeciętny okres życia przeszedł 

od około trzydziestu pięciu lat do siedemdziesięciu ośmiu (więcej niż podwojony czas życia) w ciągu 

ostatnich stu lat. Technologia przeszła od muszkietów do bomb atomowych w ciągu ostatnich stu lat. 

Szybkość podróży przeszła od konia do odrzutowca. Światowa komunikacja przeszła od miesięcy do 

sekund. 

To jak kula śnieżna turlająca się ze wzgórza; turla się coraz szybciej i staje się coraz większa. Teraz 

kiedy jest duża i porusza się szybko, zbiera więcej śniegu niż robiła to kiedykolwiek wcześniej. 

To dlatego możemy bardziej ewoluować w ciągu kolejnych kilku lat niż mogliśmy podczas poprzednich 

siedmiuset milinów lat, ale to może zdarzyć się, jeżeli staniemy oko w oko z prawdą i przestaniemy 

uprawiać grę pozorów. Jeżeli nie, możemy zniweczyć wszystkie osiągnięcia ostatnich siedmiuset 

milionów lat nawet szybciej. Może to pójść w którąkolwiek stronę. Pójdzie to w jedną stronę dla tych, 

którzy nauczą się prawdy i życia, w drugą dla tych, którzy się jej nauczą, ale jej nie akceptują. 

Ludzka rasa pójdzie tam, gdzie pójdzie większość populacji. 

To z czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jest to, że wszystko co składa się na nasz świat 

dopiero się wydarzyło. TV, samochody, zamrażarki, klimatyzacja, instalacja kanalizacyjna wewnątrz, 

toalety, pralki, mikrofalówki, komputery, itd., wszystko to pojawiło się na przestrzeni ostatnich 

pokoleń, i większość w tym ostatnim pokoleniu. 

Amerykanie mogli legalnie posiadać ludzi jako niewolników jedynie sto pięćdziesiąt lat temu. Kobiety 

nie mogły mieć własności, podpisywać prawnych umów ani głosować do roku 1920 i nie były równie 

prawnie umocowane do roku 1960. 

Każdy zachowuje się tak jakby życie zawsze było takie jakie jest teraz lub że było takie od długiego 

czasu; nie było. To wszystko właśnie się wydarzyło i to wszystko może się po prostu zakończyć. 

W przeszłości nie było takiego świata w jakim żyjemy teraz; bierzemy wszystko jako pewnik. Jest to 

kłamstwo, bardzo niebezpieczne kłamstwo. 
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Wszystko w przeszłości prowadziło jedynie do teraz. Na to wszyscy pracowaliśmy, walczyliśmy i 

czekaliśmy. Ten świat jest nowy i tymczasowy. Musimy obudzić się na prawdę zanim będziemy mogli  

pójść dalej. 

Księga życia: Jeśli niespełna dwustu tysięczna  historia ludzi (Homo sapiens) byłaby dwusetstronną 

książką, każda strona reprezentowałaby jeden tysiąc lat. 

Przez więcej niż sto sześćdziesiąt stron (sto sześćdziesiąt tysięcy lat) większość naszej historii, 

czytalibyśmy tylko o dzikich zwierzętach, robiących to co robią zwierzęta. Nie robiliśmy niczego innego 

niż jakiekolwiek inne dzikie zwierzę przez więcej niż trzy czwarte czasu, jaki byliśmy w ludzkich ciałach. 

Nasze mózgi miały taki sam rozmiar jaki mają teraz i wyglądaliśmy dokładnie tak jak teraz. Jedyna 

różnica była w sposobie w jaki żyliśmy. Nie mieliśmy stałego schronienia innego niż jaskinie, żadnych 

broni innych niż patyki i kamienie, nawet nie mieliśmy ognia. 

Byliśmy jedzeniem: Spróbuj wyobrazić sobie siebie ze swoimi znajomymi biegających w kółko nago po 

gorącej dżungli lub łące jedynie z patykami i kamieniami jako obronę. Przez większość naszej historii 

na tej planecie, byliśmy jedzeni żywcem przez duże koty, niedźwiedzie, duże jaszczurki i nawet duże 

ptaki. Ptaki takie jak orzeł Haast miały tak duże szpony jak tygrys i jadły nas przez więcej niż 

dziewięćdziesiąt procent tej książki. Byliśmy dla nich jak duże, powolne króliki. 

Bycie jedzonym żywcem brzmi strasznie, ponieważ to jest straszne, tak złe jak to tylko możliwe. 

Strasznie było żyć na ziemi do bardzo niedawna. Było to gorsze dla nas niż dla jakiegokolwiek innego 

zwierzęcia i było najgorsze dla naszych dzieci; większość z nich nie dorastała. 

Jaskinie: Najsilniejsi ludzie żyli w zimnych, ciemnych, brudnych i pełnych robactwa jaskiniach. Jeśli 

byłeś największy i najsilniejszy, miałeś szczęście, ponieważ mogłeś zająć i mieć najlepsze miejsce do 

życia. Jaskinie dawały ci trochę ochrony od zwierząt, które próbowały cię zjeść, ale bez ustanku 

musiałeś walczyć z innymi ludźmi o jaskinie. Tylko najwięksi, najsilniejsi, najzdrowsi ludzie w nich żyli. 

Większość żyła na zewnątrz w małych grupach. 

Większość ludzi była na zewnątrz na powietrzu i kiedy robiło się ciemno, nie spało się dobrze. 

Większość potworów z prawdziwego życia, które nas zjadały żywcem wyłaniało się z ciemności, kiedy 

staraliśmy się zasnąć. Nie mieliśmy żadnej szansy przeciwko nim, a one rozrywały nas na strzępy i 

zjadały. 

Dzisiaj, kiedy leżysz w łóżku w ciemności, wyobraź sobie leżenie na ziemi w całkowitej ciemności bez 

ścian i drzwi. Tysiące owadów oraz innych przedziwnych stworzeń znajduje się na powietrzu w 

ciemności robiąc hałas. Wyobraź sobie, że są drapieżnicy o wiele razy więksi od ciebie, z wielkimi 

kłami i szponami, którzy mogą widzieć w nocy i wyczuwają, gdzie śpisz. Byłeś tam. 

Zwierzęta takie jak tygrys szablozębny żyły w tych samych miejscach, gdzie żyliśmy my około dziesięć 

tysięcy lat temu i były tylko jednym z wielu stworzeń, które nas zabijały i zjadały żywcem. W ten 

sposób wyglądało życie przez 90% ludzkiej historii, naszej historii. 

Ogień: Nie umieliśmy rozpalać ognia do około czterystu tysięcy lat temu. To oznacza, że przez około 

sto sześćdziesiąt tysięcy lat musieliśmy chodzić spać bez palącego się ognia. Przez większość czasu jaki 

żyliśmy na ziemi, baliśmy się nocy. 
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Nie mówię o jaskiniowcach. Mówię o ludziach dokładnie takich jak my. 

Do niedawna ujrzenie biegnącego królika wywołałoby u ciebie głód. Starałbyś się go zabić i zjeść na  

surowo. Nie udawało nam się złapać królika za często; były trudne do upolowania. Jedliśmy cokolwiek 

mogliśmy złapać, w większości owady i jaszczurki. 

Przez przynajmniej sto sześćdziesiąt stron książki o dwustu stronach (160,000 lat), nie mieliśmy 

ognia, byliśmy jedzeni i jedliśmy inne zwierzęta na surowo. 

Żyłeś w ten sposób dłużej niż kiedy żyłeś w ciepłym, bezpiecznym domu z jedzeniem w lodówce. 

Prawda jest przerażająca, ale to prawda cię uwalnia. 

Ostatni paragraf: Tylko w ostatniej połowie na ostatniej stronie w książce o naszej historii, czytałbyś o 

świecie, w którym były książki (prasa drukowa). Przedtem praktycznie się nie komunikowaliśmy 

między sobą. Prawda jest taka, że prawie wszystko wydarzyło się w ostatnim jednym procencie czasu, 

w jakim jesteśmy ludźmi. 

Brzydko pachniało: Większość ludzi prawie się nie kąpała. W czasie kiedy żył George Washington 

każdy źle pachniał. Prawie nikt nie brał kąpieli w zimie. Zanim pojawiła się wewnętrza kanalizacja, 

wzięcie kąpieli było bardzo trudne, więc ludzie nie robili tego często. Nie mieliśmy wywozu śmieci do 

roku 1895. Życie dosłownie śmierdziało aż do ostatniego pokolenia. 

Ostatnie zdanie: Prawie wszystko co składa się na świat w którym żyjemy teraz, wydarzyło się w 

ostatnim zdaniu na ostatniej stronie książki o dwustu stronach o naszej historii jako ludzi. 

Czy zaczynasz widzieć prawdziwy obraz? 

Ludzie żyli w niewyobrażalnie brutalnym, dzikim świecie przez przynajmniej dziewięćdziesiąt dziewięć 

procent czasu jaki spędziliśmy na ziemi. Tylko od bardzo niedawna możemy cieszyć się z pół 

bezpiecznego, czystego i poł cywilizowanego świata. Nikt tego nie wie. 

Zły facet wygrywa: W naszej przeszłości, im lepszym zabójcą byłeś, tym większy sukces odnosiłeś. Jest 

to stała gra, w którą gra zły facet. 

Zły facet jest zazwyczaj agresorem, agresor ma przewagę. 

Dlatego musimy opuścić zwierzęcy świat podczas kiedy możemy. Aby to zrobić, musimy zrobić 

dokładną odwrotność tego, co robiliśmy w przeszłości aby odnieść sukces. Musimy całkowicie zmienić 

umysł, który ewoluował przez miliony lat w bardzo krótkim okresie czasu, aby osiągnąć sukces teraz. 

Bycie zjedzonym żywcem jest najgorszym sposobem na odejście, a taki jest los większości 

zwierzęcego życia. 

To przydarzało się nam miliony razy. Jest to ostateczna zachęta aby stać się istotą duchową i opuścić 

zwierzęcy świat. 

Kiedy potrzebowaliśmy jeść lub łączyć się w pary, czyniło to nas najbardziej podatnymi na atak ze 

strony innych drapieżników. Jest to jedna z najgorszych cech naturalnego, zwierzęcego świata, że  

kiedy właśnie myślisz, że coś najlepszego się wydarzy, w zamian zdarza się to najgorsze. 
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Teraz jemy i uprawiamy seks jak nigdy wcześniej i sądzimy, że coś dobrego się wydarzy. To sprawia, 

że jest to najniebezpieczniejszy czas w historii. 

Zwierzęcy świat zmusza do wytrzymania absolutnie najgorszych rzeczy aby zmotywować nas do stania 

się istotami duchowymi. Musiało być dla nas najgorzej aby mogło być najlepiej. 

Teraz nie działa: Natura starała się zmusić nas do ewoluowania w istoty duchowe. Zajęło to dużo 

czasu, ale działało w przeszłości. Nie działa teraz, ponieważ siły kłamstwa usunęły motywację do 

zrobienia ostatniego kroku. 

Kolejka górska: Ból przeszłości był zrównoważony, ale to nie czyni go dobrym. Kiedy wygrałeś bitwę   

czy walkę na śmierć lub kiedy udało ci się zabić zwierzę podczas polowania, była to ekstremalną 

przyjemnością. To dlatego ludzie wciąż czują się dobrze, kiedy coś zabiją. To ocalało ciebie i twoją 

rodzinę. Byłeś o wiele bardziej świadomy teraźniejszości, więc życie było bardziej spełniające niż jest 

teraz, ale to nie czyni tego okay. Życie na kolejce górskiej ekstremalnych wzlotów i upadków 

uniemożliwia ci nauczenie się prawdy i życia. 

Tylko w rzadkich momentach schodzisz z kolejki górskiej zwierzęcego życia i masz szansę zobaczyć 

prawdę i życie i mieć zdolność przejścia ponad zwierzęcy świat. Wiemy, że to nie zdarzyło się od 

przynajmniej siedmiuset milionów lat. 

Środek sztormu: Ludzie są teraz jak oko huraganu. W cyklonie zwierzęcego świata, jedynie podczas 

spokoju w centrum życia możliwe jest zobaczyć ostateczną prawdę i przejść ponad zwierzęcy świat na 

zawsze. 

Bierzemy za pewnik: Bierzemy za pewnik sposób w jaki teraz żyjemy i zachowujemy się tak jakby 

nasza przeszłość się nie zdarzyła, zakładając, że nie może się zdarzyć. Stworzyliśmy mity przeszłości, 

więc możemy tworzyć równie fałszywe mity o przyszłości. Dlatego też, jeśli zapomnimy lub będziemy 

ignorować prawdziwą przeszłość, to dosłownie spowoduje, że stracimy w największy możliwy sposób. 

Przejście całej tej drogi aby następnie potknąć się w ostatnim kroku byłoby najgorszą możliwą rzeczą, 

która mogłaby się zdarzyć, i koniec. Jest to ostateczna katastrofa. 

Ci którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtórzenie. 

Przez miliony lat, nasze życie było codzienną walką tylko po to aby przetrwać dzień, a potem noc. 

Byliśmy głodni i przestraszeni przez miliony lat. Rzeczy takie jak morderstwo, gwałt czy kanibalizm były 

na porządku dziennym. Było to straszniejsze niż ktokolwiek może to sobie wyobrazić czy opisać 

słowami. Jednak, kiedy w końcu udaje nam się dotrzeć do dobrej sytuacji przez krótką chwilę, tracimy 

nasz czas na staranie się wzbogacić, wygrywać, grać w gry i uprawiać tyle seksu ile to możliwe. Co 

mogłoby być bardziej niebezpieczne czy głupie? 

Czy naprawdę jesteśmy inteligentnymi bytami? Nie działamy zbyt inteligentnie. 

Karaluchy uprawiają seks ponad dwieście razy dziennie i mogą biegać ponad sto mil na godzinę. 

Karaluchy są w stanie robić lepiej to co stara się robić większość ludzi. Staranie się robić to co karaluch 

potrafi robić lepiej nie rokuje dobrze. 
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Nie jesteśmy wyjątkiem: Karaluchy pozostawały niezmienione na ziemi przez więcej niż trzysta 

milionów lat i zawsze było ich o wiele więcej niż nas. My jesteśmy wyjątkiem od zasady w zwierzęcym 

świecie; one są zasadą. 

Ostateczna tragedia: Teraz mamy okazję zmienić naszą naturę i uciec ze zwierzęcego świata na 

zawsze, ale zamiast wykorzystać tę szansę, bierzemy naszą sytuację za pewnik i staramy się żyć z 

zamkniętymi oczami. 

Kiedy ludzie uświadomią sobie prawdę, przestaną się martwić czy pewne części ich ciał są zbyt duże 

czy za małe i czy są lubiani, czy są wygranymi czy przegranymi, itd. 

Raj głupców: Tracimy naszą możliwość ucieczki ze zwierzęcego świata. Chowamy nasze głowy w 

piasek i mamy nadzieję, że jakieś mity nas ocalą. Jesteśmy zajęci graniem w grę umysłów oraz 

szukaniem przyjemności zamiast szukaniem prawdy i przeoczamy okazję o której wiemy, że przychodzi 

tylko raz na każde siedemset milionów lat. Za co? Nie jesteśmy szczęśliwi żyjąc kłamstwo. 

Wszystko co musimy zrobić to przyznać prawdę, ale robimy coś odwrotnego i próbujemy żyć w 

kłamstwie. Czy coś mogłoby być bardziej głupie czy tragiczne? 

Einstein powiedział, są dwie nieskończone rzeczy; wszechświat i ludzka głupota. 

Było to wybaczalne w przeszłości, kiedy nie mogliśmy znać prawdy z pewnością, ale teraz kiedy 

możemy ją znać na pewno, jest to niewybaczalne. 

Cena raju: Spędziliśmy przynajmniej ostatnie siedemset milionów lat płacąc cenę za dostanie się do 

raju. Prawie ją spłaciliśmy. Niestety, jest to również czas, kiedy jesteśmy w największym śnie. 

Na co jest to wszystko? Dlaczego musieliśmy usilnie walczyć i cierpieć przez tak długi czas? 

Ostateczna świadomość: Wszystko było po to aby doprowadzić do naszej ewolucji. Strach przed 

byciem zjedzonym powoduje, że forma życia ewoluuje lepsze zmysły aby unikać drapieżników i 

znaleźć żer. Spowodował on, że staliśmy się bardziej świadomi naszego środowiska, bardziej świadomi 

życia. 

Wszystko to co się zdarzyło, było tylko po to abyśmy stali się bardziej świadomi życia. 

Wyewoluowaliśmy duży mózg aby być bardziej świadomymi naszego środowiska, ale była to  

świadomość pośrednia. Był to całkowicie nowy sposób widzenia życia, sposób jego rozumienia, 

sposób poznania prawdy życia. Wszystkie nasze zmysły wcześniej ewoluowały aby lepiej znać 

środowisko bezpośrednio. Nasze umysły właściwie zrobiły coś odwrotnego poprzez blokowanie naszej 

bezpośredniej świadomości środowiska; przehandlowaliśmy ją za prawdę życia. 

Są dwa rodzaje prawdy: prawda którą znasz i prawda której doświadczasz. 

Uczynić jedno z dwóch: Potrzebujemy zarówno bezpośredniej i pośredniej świadomości aby mieć 

ostateczną świadomość. Tylko jeśli będziemy je mieć, wtedy dopiero osiągniemy szczyt drabiny 

ewolucyjnej i pełną świadomość naszego środowiska i życia. 
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Nasze umysły dały nam zdolność do poznania „prawdy”. Prawda jest pośrednią świadomością naszego 

środowiska. Nasza bezpośrednia świadomość przyszła kosztem naszej bezpośredniej świadomości 

naszego środowiska, świadomości „życia”. 

Musimy tylko połączyć naszą bezpośrednią i pośrednią świadomość aby znać prawdę i życie i podjąć 

ostatni krok w ewolucji. Naciskam bardzo na tę kwestię, ponieważ na zawsze opiera się właśnie na 

niej. Nic nigdy nie było ważniejsze niż to. 

Znamy prawdę: Biblia oraz inne religijne książki mówią jak to zrobić. Możesz dosłownie wszystko 

zrozumieć co może być zrozumiane i uwolnić się od zwierzęcego świata na zawsze. Wszystko co 

musisz zrobić to właściwie interpretować religijne książki. 

Prawda i życie=ostateczna świadomość =raj. 

Ostatnia strona: Ostatnia strona książki o naszej historii na ziemi właśnie teraz się przewraca. Co 

będzie napisane na ostatniej stronie? Czy będzie to opowieść o raju czy piekle? Będzie albo o tym 

albo o tym, a co będzie napisane zależy teraz od nas. Jeśli obudzimy się na prawdę o czasie, będzie to 

rodzaj raju na ziemi. Jeśli wciąż będziemy we śnie, będzie to piekło na ziemi i gorsze niż kiedykolwiek 

było wcześniej. Jest to cena za dotarcie tak daleko i zmarnowanie tego. 

Rzeczy będą albo bardzo dobre albo najgorsze jakie mogą być. Tak działa równowaga; Jest to tak 

pewne jak to, że słońce wschodzi i zachodzi. Możemy być tak inteligentni jak to tylko możliwe albo tak 

głupi jak to tylko możliwe. 

Słońce wschodzi i zachodzi, dzień i noc, ukazują naturę wszechświata, naturę równowagi. Nic nie 

mogłoby być bardziej oczywiste, a jednak prawie nikt nie widzi prawdy. Wkrótce nad rasą ludzką 

zajdzie lub wzejdzie słońce. 

Życie po śmierci: Dlaczego wydaje się, że ludzi bardziej obchodzi przyszłość rasy ludzkiej niż ich 

osobista przyszłość? Dlaczego ludzie poświęcają swoje życie za przyszłość ludzkości? Żołnierze 

poświęcają swoje życia za lepszą przyszłość ; dlaczego to robią? Dlaczego łosoś płynie pod prąd i 

oddaje własne życie za swoje potomstwo? Dlaczego większość zwierząt ryzykuje własne życia aby 

ocalić swoje potomstwo? To nie jest tylko miłość. Najsilniejszym instynktem jest instynkt 

„przetrwania” lub samo zachowania, więc dlaczego tak często przekładamy przetrwanie i dobro 

naszych potomków nad własne przetrwanie i dobrobyt? 

To dlatego, że podświadomie wiemy, że to my będziemy naszym własnym potomstwem. Jeśli masz 

dzieci, prawdopodobnie wrócisz jako twoje własne wnuki czy prawnuki. Możesz nawet odziedziczyć 

część swoich własnych pieniędzy. To dlatego królowie zawsze przekazywali koronę w swojej własnej 

linii krwi. Jeśli nie masz dzieci, wrócisz jako potomstwo krewnych z najbliższym twojemu obecnemu 

DNA. Twój duch idzie z tym co zna, ale jest też wiele czynników, które mogą zmienić twoją drogę i ta 

książka je wyjawia. 

Skąd wiemy gdzie idziemy: Siła równoważąca oraz to co wiesz, robisz i czym jesteś w tym życiu 

zdeterminują gdzie i kiedy wrócisz; ewoluujesz. 

Jeśli znasz prawdę i życie, wracasz do raju, najprawdopodobniej na Ziemi, jeśli taki stworzymy tutaj. 

Jeśli nie stworzymy raju tutaj, pójdziesz na inną planetę czy miejsce gdzieś w nieskończonym 
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wszechświecie. Mogłoby to być miejsce dokładnie takie jak Ziemia, a my bylibyśmy dokładnie takimi 

samymi ludźmi jak teraz, jeśli nie przejdziemy wyżej czy nie zejdziemy niżej. Powodem tego, że to 

musi być prawda, jest to, że ten świat mógłby być zniszczony, a  wiemy, że nasza świadomość nie może 

być zniszczona, dlatego też musi być inny pół identyczny świat taki jak Ziemia, aby mógł ewoluować 

zbiorowy nieświadomy i ewolucja. Możemy to wiedzieć tylko poprzez użycie logiki dedukcyjnej w 

kombinacji z tym co wiemy o naturze i o ewolucji. Pamiętaj, że żyjemy w nieskończonym 

wszechświecie. 

Jezus powiedział, że będzie raj na Ziemi: W dodatku do wszystkich powodów, o których wspominam 

w tej książce, Biblia i Jezus mówią, że będzie raj na Ziemi. Jezus powiedział, że wróci na Ziemię. On 

znał prawdę i życie, więc kiedy umarł musiał pójść do raju, dlatego nie może wrócić tutaj, dopóki nie 

będzie raju na Ziemi. To pośrednio mówi, że będzie raj na Ziemi. Większość Chrześcijan myśli, że Jezus 

wróci wcześniej aby poprowadzić nasze przejście, ale to nie może się zdarzyć. On pomaga nam za 

pomocą rzeczy, które powiedział dwa tysiące lat temu oraz poprzez zbiorowego nieświadomego teraz. 

Jezus jest w duchu i w prawdzie teraz, czekając na nas abyśmy nauczyli się prawdy i życia. On już to 

zrobił; my musimy pójść w jego ślady. 

To co napisane jest w tej książce, nie jest tylko teorią; to mówią dowody. Jest to prawda, którą 

możesz sprawdzić i to czyni ją prawdziwą prawdą, jedyną prawdą. 

Tylko logika: Niektóre rzeczy jedynie mogą być sprawdzone poprzez logikę, tak jak nasza przyszłość. 

To dlatego, że nasza przyszłość jeszcze nie istnieje. Wszystko co możemy zrobić to używać logiki, ale 

robimy to w naszych codziennych życiach i to działa. Tak jak wskazałem, nie wiesz na pewno czy 

słońce wzejdzie, ale możesz być bardzo pewien poprzez ekstrapolowanie bilionów razy kiedy wiemy, 

że to zdarzyło się w przeszłości. 

Razem na zawsze: Będziemy razem po śmierci z naszymi bliskimi, jeśli nasze umysły są razem teraz, 

ponieważ nasze umysły są razem w zbiorowym nieświadomym. Znane dowody, kiedy są 

ekstrapolowane, mówią, że to zbiorowy nieświadomy determinuje jako co rodzimy się ponownie oraz 

gdzie rodzimy się po śmierci. Zawsze będziesz z tymi, którzy znają prawdę i życie na zawsze, jak tylko  

się ich nauczysz. 

Pozostajesz podłączony do tych, którzy są prawdziwie podłączeni teraz. Ekstrapolowane dowody 

mówią również, że jeśli nauczysz się prawdy, ale wciąż żyjesz jak zwierzę, zaczniesz od początku na 

dnie zwierzęcego łańcucha pokarmowego na Ziemi. Mógłbyś być tam dzisiaj później, nawet za pięć 

minut. Miałeś swoją szansę i nie skorzystałeś z niej. Koło życia kręci się dalej aby dać jednej z miliona 

innych dusz na ewolucyjnej drabinie jej szansę. 

Kiedy się obudzisz, wszystko jest oczywiste i widzisz co się dzieje. 

Duchowy harmonogram: Zbiorowy nieświadomy czy Duch Święty, jeśli wolisz, jest siłą, która stoi za 

ewolucją. Stoi za całym postępem i obecną eksplozją populacji. Zrobił to co musiał zrobić, aby 

doprowadzić nas tutaj teraz. 

Ostatnia era lodowcowa: Zbiorowy nieświadomy pracuje z naturalnym środowiskiem aby posuwać 

do przodu duchowy haromonogram, kiedykolwiek tylko ma taką możliwość. Kiedy zakończyła się 

ostania era lodowcowa, zrobiła swój ruch i do tej pory, skutkował on w świecie w którym obecnie 

żyjemy. Doprowadził nas do ostatnich drzwi do raju. 
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Środowisko: Niezwykły długi okres dobrej pogody podczas około ostatnich dziesięciu tysięcy lat, 

umożliwił nam dokonanie wystarczającego postępu, aby dać całej ludzkości próbkę raju. 

Mech na skale: Dla natury, rasa ludzka nie różni się niczym od mchu rosnącego na skale. Mieliśmy 

dużo światła słonecznego, więc urośliśmy i przykryliśmy całą skałę. To jest prawda o tym co się 

zdarzyło i dlaczego. Duch Święty musi pracować z naturą. 

Dla natury nie jesteśmy niczym wyjątkowym, ale jesteśmy dla siebie samych, ale dzięki dobrej 

pogodzie oraz zbiorowemu nieświadomemu mamy krótką okazję aby stać się czymś naprawdę 

wyjątkowym na zawsze. Możesz ją przyjąć lub odrzucić. Jest to teraz twój wybór. 

Dobra pogoda dała nam czas i okazję aby nauczyć nas prawdy i rozwinąć światową technologię 

komunikacji w celu jej rozprzestrzeniania. Dała nam również technologię aby podtrzymywać całą 

ludzkość na Ziemi w tym samym czasie. Jest to powód dla którego jesteśmy tu teraz wszyscy albo 

niebawem będziemy, ale nie może to trwać długo. Musimy dokonać zmiany podczas kiedy możemy. 

Okno możliwości zamknie się już za kilka lat. 

Zrób lub umrzyj: Musimy zrobić to teraz lub w bardzo bliskiej przyszłości aby w ogóle to zrobić, 

ponieważ ludzkość zniszczy naturalne środowisko i siebie samą, jeśli tego nie zrobimy. Nie możemy 

podtrzymywać tego co teraz robimy jeszcze dłużej; jest to niemożliwe. Kula śnieżna może tylko stawać 

się coraz większa aż do momentu kiedy eksploduje. Ludzka rasa jest w wyścigu o przetrwanie; jest to 

teraz albo nigdy. To musi zdarzyć się teraz albo środowisko usunie nasze opcje. 

Więcej państw posiada bronie jądrowe i biologiczne. Zaczną być one używane, jeśli prawda nie 

będzie ukazana wkrótce. Mamy wybór, życie lub śmierć. 

Nawet jeśli my nie zniszczymy środowiska, zrobi to natura. Pogoda zmienia się w naturalnych cyklach; 

kolejna duża katastrofa nadejdzie niedługo, bez względu na to co robimy. Jeśli staniemy się 

oświeconymi istotami duchowymi, przetrwamy większość tego co natura na nas zrzuca. Jeśli się nimi 

nie staniemy, nie przetrwamy nawet najmniejszej światowej zmiany w pogodzie, ponieważ uwolni ona 

bestię w ludzkości. 

Po raz pierwszy będziemy razem i będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy aby zrobić przejście 

jako grupa istot duchowych i stworzyć raj na Ziemi. Po raz pierwszy również, mamy środki aby 

zniszczyć samych siebie. To nie jest zbieg okoliczności. 

Gatunek zwierzęcy albo ewoluuje aby dostosować się do swojego środowiska, kiedy musi albo 

wymiera. Jesteśmy ludzkością, jej całością. Musimy zrobić ostatni krok, ponieważ nie ma nikogo 

innego! 

Robimy to co musimy robić aby dostać się do raju, albo stworzyć raj. Do teraz robiliśmy to po prostu 

podświadomie. Znaliśmy ostateczną prawdę podświadomie przez dziesięć tysięcy lat. W końcu 

nadszedł czas aby znać ją świadomie i rozprzestrzeniać ją świadomie. 

Nie powinniśmy zaprzestawać badań, a końcem naszego poszukiwania będzie przybycie tam, gdzie 

zaczęliśmy i poznanie tego miejsca po raz pierwszy. T.S. Eliot 



247 

Życie to wędrówka. Mądry człowiek nie odpoczywa w przydrożnych tawernach. Maszeruje on 

bezpośrednio do nieograniczonego terytorium wiecznej błogości, jego ostatecznego celu wędrówki. 

Oscar Wilde. 

Gdziekolwiek jesteś, tam to się dzieje. 

Po prostu zobacz pełny obraz. Kiedy to zrobisz, jesteś automatycznie w jego centrum. 

Życie dzieje się nawet wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Dzieje się cały czas i będzie się działo na 

zawsze bez względy na to co robisz. Natura wciąż się porusza. 

Musisz tylko otworzyć swój umysł i resztę swoich zmysłów. Kiedy znasz prawdę, nigdy nie chcesz być 

nigdzie oprócz miejsca w którym jesteś. Jest ono doskonałe. 

Uczyń jedno z dwóch we wszystkim, a będziesz znać wszystko. 

Zakończyłbyś usilną walkę, która trwała około siedemset milionów lat, tylko na samej Ziemi. 

Chodziliśmy w kółko w kręgach przez dużo dłużej, przez wieczność. 

Na zawsze: Nigdy nie byliśmy w raju, inaczej wciąż bylibyśmy w nim, więc dosłownie próbowaliśmy 

dostać się do raju od zawsze. 

Dochodziliśmy tak blisko gdzie jesteśmy teraz wiele razy, ale nigdy nam się nie udało. 

Grzech: Słowo „grzeszyć” oznacza „przeoczyć” lub nie trafić do celu. Słowo pochodzi ze starożytnej 

Greki i używane było w związku z łucznictwem i strzałą, która nie trafia do tarczy. Ludzkość nie trafia w 

teraźniejszość, w prawdę i życie, w boską miłość, w Boga. Przeoczanie prawdy i życia jest najgorszą 

rzeczą jaką możesz zrobić. Będzie cię to kosztować życie w raju oraz satysfakcjonujące życie tutaj 

teraz. Grzech jest idealnym słowem; jest to tylko jeszcze jedno z tych ciekawych zbiegów okoliczności. 

Biblia ponownie miała rację. 

Jeśli przeoczysz cel (zgrzeszysz) tym razem, może minąć wieczność, zanim otrzymasz kolejną szansę. 

Zwróć swoją uwagę na teraźniejszość. Nic nie jest ważniejsze. Każdy powinien przeznaczyć swoje życie 

na szukanie Boga. Tylko ponieważ mogą, a kolejną najlepszą rzeczą oprócz znalezienia Boga jest 

szukanie Boga. Jest to tak dobre jak to tylko możliwe. 

Grzech to strata jakiegokolwiek daru prawdy, czasu i życia, które masz teraz. 

Nie ma nic bardziej przyjemnego i nawet gdyby było, byłoby to zrównoważone, więc jaki jest tego 

sens? Nikt nie wie ile czasu ma i tracenie jakiejkolwiek jego części przeznaczając ją na coś innego 

byłoby grzechem, prawda? 

Jezus powiedział, „Jeśli szukasz raju, znajdziesz go.” Po prostu zacznij robić to teraz i nie przestawaj z 

żadnego powodu czy pokusy. Jeśli przestaniesz, zasługujesz na najgorszy los. 

Jezus powiedział, „Rozpoznaj to co jest w zasięgu twojego wzroku, a to co jest ukryte przed tobą, 

stanie się dla ciebie oczywiste, ponieważ nic nie jest ukryte co nie zostanie odkryte.” 

Jezus powiedział, „Naucz się natury stworzenia, które cię otacza, a dostrzeżesz tajemnice ukryte przed 

twoim wzrokiem, gdyż wieczna prawda zapisana jest we wszystkim co istnieje.” 
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Jezus powiedział, „Raj jest w środku i na około was. Otwórz kawałek drewna, a jestem tam; podnieś 

kamień, a znajdziesz mnie.” 

Jezus powiedział, „Królestwo raju nie nadejdzie poprzez oczekiwanie. Jest ono rozpostarte na ziemi, 

lecz ludzie go nie widzą.” 

Powiedzieli do Jezusa: „Powiedz nam kim jesteś, tak abyśmy mogli w ciebie wierzyć”. Jezus 

odpowiedział: „Analizujecie wygląd nieba i Ziemi, ale nie rozpoznajecie tego co jest dokładnie przed 

wami, nie znacie natury teraźniejszego momentu.” 

Wszystkim o co Jezus nas prosi abyśmy zrobili jest to uznanie prawdy, którą możemy zobaczyć 

własnymi oczami oraz innymi zmysłami. Ludzie robią coś dokładnie odwrotnego niż to o co prosi Jezus 

i najgorsze jest to, że używają do robienia tego jego i jego słów.. 

Jezus mówi jasno. Prawda, życie, droga jest to teraźniejszość. 

Wszystko co musimy zrobić to otworzyć ją. 

Teraźniejszość jest ostatecznym darem; jest to dar prawdy i życia. Teraźniejszość jest zawsze taka sama 

(spełniająca), zawsze nowa oraz inna i będzie trwała na zawsze. 

Musisz żyć w teraźniejszości, rzucać się na każdą falę, znaleźć własną wieczność w każdym 

momencie. Henry David Thoreau 

Jezus powiedział do uczniów prywatnie: „Błogosławione są oczy, które widzą rzeczy, które wy 

widzicie. Powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło widzieć i słyszeć rzeczy, które wy teraz 

widzicie i słyszycie, a nie widzieli ich ani nie słyszeli.” 

Celowo nie powiedziałem wam pewnych ważnych rzeczy, które wiem. Pewne rzeczy musicie odkryć 

sami. Prorocy mogą przybliżyć wam gałąź, ale wy sami musicie zerwać owoc. 

Rób to co nikt inny nie może zrobić dla ciebie. Powstrzymaj się od robienia czegokolwiek innego. 

Henry David Thoreau 

 

 

Część 9 

Nie Ma Innej Drogi 
Jezus powiedział, Wskrzeszajcie umarłych, wyrzucajcie diabły: za darmo otrzymujecie, za darmo 

dawajcie. 

Mówi on, żeby wskrzeszać duchowo zmarłych, wyrzucać demony, które kontrolują nas oraz innych 

ludzi (uzależnienia, zwierzęce instynktowne pragnienia, złe emocje i wszystkie kłamstwa) oraz dawać 

wszystko co masz z powrotem prawdzie i życiu. 

Teraz wszystko zależy od ciebie: Teraz wiesz wszystko co powinieneś wiedzieć aby się obudzić i żyć w 

prawdzie. 



249 

Powiedział, Budźcie tych, którzy śpią, i powstawajcie ze zmarłych, a Chrystus da swoje światło. 

List do Efezjan 5:14 

Nie powinniśmy wszyscy spać, ale wszyscy powinniśmy być zmienieni, w chwili, w mgnieniu oka, 

zmarli powinni powstać nieprzekupni i powinniśmy być zmienieni. Ponieważ zepsuci powinni stać się 

prawi, a śmiertelni powinni stać się nieśmiertelni. 1 list do Koryntian 15:51-53 

Jezus powiedział, „Przybyłem po to abyście mogli mieć życie, ponieważ sposób w jakim żyją 

śmiertelnicy to chodząca śmierć.” 

Wszystko jest o TERAZ, o teraźniejszości, po prostu, ponieważ nic innego nie istnieje naprawdę. 

Wszystko czego się uczymy i robimy jest po to aby wejść w TERAZ i pozostać w TERAZ. 

                 

                                                 No Other Way (NOW- TERAZ -Nie Ma Innej Drogi) 

 

Ta książka wyjawia: 

Że jesteśmy nieśmiertelni. 

Prawdziwą przeszłość i przyszłość. 

Pierwsze fotografie piekła. 

Że wszystkie religie mają w sobie prawdę. 

Prawda uczyni religię bardziej popularną. 

Że Bóg jest tutaj teraz, ale nikt tego nie wie. 

Że stworzenie i ewolucja razem miały miejsce. 

Prawda jest odwrotnością tego co myślą ludzie. 

Że mamy wybór pomiędzy życiem a śmiercią. 

Ludzkość żyje w stanie chodzącego snu. 

Że musimy obudzić się z tego snu aby zobaczyć prawdę. 

Że wszystko jest zrównoważone i fair dla każdej żyjącej rzeczy. 

Że piekło jest realnym miejscem, czym jest i gdzie znajduje się na ziemi. 

Że raj istnieje, czym jest i jak się w nim znaleźć. 

Że jesteśmy w trakcie podejmowania ostatniego kroku w ewolucji. 

Że nasze własne umysły są kłamcą czy diabłem o którym mówią religie. 
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Ta książka wyjawia wiele ważnych rzeczy, o których nikt nigdy wcześniej nie słyszał. Prawda czy fałsz? 

Nie wierz mi: Cytuję i odnoszę się do Jezusa 593 razy, do Alberta Einstein’a  72 razy, do Friedricha 

Nietzsche 43 razy, do Henry Davida Thoreau’a 33 razy, do The Beatles i do wielu innych największych 

proroków, filozofów, naukowców, liderów, wizjonerów, poetów i artystów, którzy żyli na tej planecie. 

Jeśli nie możesz lub nie wierzysz im, po prostu uwierz swoim własnym oczom; ostateczna prawda jest 

oczywista. 

Zrób swoją część i powiedz swoim znajomym, aby weszli na Globaltruthproject.com i powiedz im żeby 

powiedzieli swoim przyjaciołom. Przeznaczaj na ten projekt tak dużo jak możesz. Nie mamy dużo 

czasu aby rozprzestrzenić prawdę, więc zrób to dzisiaj. 

To jest najlepsze co mogę zrobić: Jeśli możesz zrobić to lepiej, jest to twoją odpowiedzialnością 

wobec ludzkiej rasy aby wejść do tego konkursu i oświecić każdego lub pomóc mi. Jedynym pytaniem 

jakie mam jest to czy umiem pisać wystarczająco dobrze aby ludzie rozumieli o czym mówię. Bycie 

dyslektykiem sprawia, że dobre pisanie jest dla mnie niemożliwe. 

Wejdź na podest lub zamknij się: Jeśli ktoś zna prawdę lub wierzy, że ją zna, dołączyłby do tego 

konkursu, więc będziemy wiedzieć kto oszukuje ludzi tylko poprzez brak jakiegokolwiek wpisu od 

niego. Zapytaj swojego kaznodziei, rabbiego czy guru, dlaczego nie przystąpili do tego konkursu. Jeżeli 

mówią, że się mylę, powinni wejść do konkursu albo przestać mówić, że znają prawdę. Jeśli nie znają 

prawdy, musisz przestać ich wspierać i odejść, albo będziesz siłą przeciwko prawdzie dokładnie tak jak 

oni. 

Jest tylko jedna prawda, więc ten opis może być pokonany jedynie, jeśli ktoś powie to samo lepiej. 

Właściwie, muszę napisać różne wersje tej książki z pomocą pewnych ludzi. Będą wiedzieli kim są i 

skontaktują się ze mną. Wiem dokładnie co musi być zrobione i jak to zrobić, ale będę potrzebować 

trochę pomocy. 

Sprawdź to: Jest tylko jedna prawda, i ta książka wyjaśnia czym ona jest. Niektórzy ludzie nie będą 

gotowi aby ją zobaczyć, więc będą myśleli, że to nie jest prawda. Inni będą zaprzeczać i starać się o 

niej zapomnieć, ponieważ zainwestowali zbyt dużo w swoje wierzenia. 

Każdy może sprawdzić rzeczy powiedziane w tej książce, ale większość tego nie zrobi, ponieważ oni 

nie chcą znać prawdy. Jeśli ty chcesz, sprawdź to. Możesz grać w podążanie za liderem, papugowanie, 

albo sprawdzić to co jest powiedziane w tej książce. Tylko pamiętaj, że Jezus powiedział, „Jeśli ślepy 

podąża za ślepym, obaj wpadną do dołu.” 

Nic nie robienie równa się pracowaniu dla diabła/umysłu. Jezus powiedział, jeśli nie jesteś z nim, 

jesteś przeciwko niemu. Musisz pracować na prawdę. 

Świat jest niebezpieczny do życia, nie z powodu ludzi, którzy są źli, ale z powodu tych, którzy nic z 

tym nie robią. 

Albert Einstein 

Dogma: Ta książka nie jest stateczną dogmą tak jak religie; jest ona werifkowana i nowe rzeczy są 

codziennie dodawane. Jeśli coś przeoczyłem, powiedz mi to. Jeśli myślisz, że powinienem coś dodać 

lub odjąć, powiedz mi to. Mogę użyć całej pomocy, jaką mogę otrzymać, a ta książka zawsze może być 
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lepsza. Czytam każdy list, który jest do mnie wysyłany. Od momentu w którym zaczniesz pomagać, 

stajesz się jednym z nas. Stajesz się częścią wysiłku aby rozprzestrzeniać prawdę i życie i stworzyć raj 

na Ziemi. Będziesz robił to co Jezus mówi ludziom aby robili. Stajesz się prawdziwym Chrześcijaninem. 

Plantatorzy ziaren: Rozprzestrzeniamy ziarna prawdy, a one urosną w czasie. 

Jezus powiedział, że niektóre ziarna spadną na skały i nie urosną; inne spadną tam, gdzie będą 

podeptane, ale niektóre spadną na dobrą glebę i urosną i pomnożą się w tysiące. 

Będziemy musieli zasiać wiele ziaren i zrobić to szybko, inaczej rasa ludzka będzie skończona. 

Uczynki: Biblia mówi, że musisz robić dobre uczynki, aby się ocalić. Rozprzestrzenianie ostatecznej 

prawdy jest uczynkiem o którym mówi Biblia. Jest to praca, którą wykonywał Jezus. Każdy po prostu 

musi go naśladować, tak jak on nas o to poprosił, więc zacznij nam pomagać zasiać ziarna prawdy. 

Próbowaliśmy wszystkiego; dlaczego nie mielibyśmy spróbować prawdy, którą wspierają dowody? 

60 Minut: Andy Rooney, spostrzegawczy gość, który zamyka najbardziej wpływowe światowe show o 

wiadomościach, powiedział, że nie powinniśmy celebrować Dnia Pamięci Narodowej. Powiedział, że 

potrzebujemy nowej religii czy czegoś co zakończyłoby wojnę i zabijanie młodych mężczyzn na 

wojnach. Nie mógłby mieć większej racji, ale my nawet nie potrzebujemy nowej religii. Musimy tylko 

dostrzec prawdę, która ukryta jest w religiach, które mamy. 

Czcić bestię wewnątrz: W przeszłości było to konieczne aby czcić zwierzęcy instynkt przemocy i 

władzy aby ustawić młodych mężczyzn we właściwym stanie umysłu do walki w wojnach. Byliśmy  

tam i robiliśmy to przez bardzo długi czas. 

Wymarcie: Teraz musimy zrobić coś odwrotnego albo wymrzemy. 99% gatunków zwierzęcych, które 

żyło na Ziemi, wymarło. My przeszliśmy prawie przez całą drogę, prawie wyszliśmy z dżungli, 

królestwa zwierzęcego, ale możesz przejść ze szczytu łańcucha pokarmowego na dno w pięć minut. Co 

podtrzymuje twoje serce żeby biło? To nie jesteś ty, prawda? To kiedy odejdziesz nie zależy od ciebie, 

ale to gdzie pójdziesz jest całkowicie zależne od ciebie. 

Nie karm bestii: Po tym jak poznasz prawdę, będziesz odróżniać dobre od złego. Następnym krokiem 

jest mówić mowę i chodzić drogę. Innymi słowy, rozprzestrzeniać prawdę i robić to co prawda dyktuje 

przez cały czas w twoim życiu, robić właściwą rzecz. Nie mam ochoty ćwiczyć ani chodzić, ale robię to, 

ponieważ wiem, że jest to właściwa rzecz. Lubię to w jaki sposób działają na mnie narkotyki, alkohol 

czy papierosy, ale nie używam ich, ponieważ wiem, że to nie jest właściwa rzecz aby robić. Nie szukam 

przyjemności; nie robię rzeczy, dlatego, że dają przyjemność. Robię rzeczy, dlatego, że wiem, że jest to 

właściwa rzecz do robienia. Przyjemność jest równoważona przez taką samą ilość bólu; jest to cykl, a 

życie w nim utrzymuje cię w zwierzęcym świecie. Nie lubię przeznaczać swoich pieniędzy ani mojego 

czasu na ten projekt, ale robię to, ponieważ wiem, że jest to właściwa rzecz do robienia. 

Złe nawyki, uzależniania, i zachowania są demonami, o których Jezus mówi, że musimy się 

pozbywać. 

Kiedy tylko robisz coś co wiesz, że nie jest właściwie albo zachowujesz się źle, karmisz bestię, dając jej 

życie i moc, stając się nią. Aby stać się istotą duchową, musisz głodzić bestię aż ona umrze albo stanie 

się tak słaba, że nie będzie już miała mocy w twoim życiu. 
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Wezwanie z dziczy: Kiedy tylko poznasz prawdę, będziesz słyszeć wezwanie z dziczy, będziesz kuszony 

przez bestię z wewnątrz, ale nie będziesz więcej jej słuchał. Zaczniesz słyszeć wezwanie od ducha i 

będziesz posłuszny jemu. Będziesz, ponieważ będziesz wiedzieć co się dzieje (prawda) i nie będziesz 

już więcej ogłupiony. Zwierzęce instynkty stracą władzę nad ludźmi i ludzie staną się istotami 

duchowymi. Ludzie będą wiedzieć, że prawda i życie są jedynymi rzeczami, które naprawdę mają 

znaczenie i chociaż będą żyć w tym świecie bardziej niż kiedykolwiek, będą robić wszystko co mogą 

aby stworzyć nowy świat, lepszy, milszy, delikatniejszy, świat pokoju, harmonii, równości, dobrobytu ,i 

szczęścia. Religie nazywają go rajem i jest on tuż za rogiem. Zaczyna się on w naszych własnych 

umysłach i następnie rozprzestrzenia się na zewnątrz, do świata na zewnątrz nas. 

Prawda musi użyć religii, a religia  musi użyć prawdy. To jest droga. 

Nauka bez religii jest kulawa; religia bez nauki jest ślepa. 

Albert Einstein 

Tak jak mówię na pierwszej stronie tej książki, ostateczna prawda mogłaby być wyjaśniona bez 

żadnego odniesienia do religii i niektórzy ludzie mogą preferować ten sposób, jednak większość 

ludzkiej rasy zaangażowana jest w religie. Nie włączenie religii w wyjaśnienie ostatecznej prawdy albo 

nie wyjawienie prawdy w religiach, zrobiłoby coś odwrotnego do tego co prawda musi zrobić. Jedną z 

korzyści ostatecznej prawdy jest światowy pokój i jedność, więc przedstawienie jej w sposób, który 

wywołuje konflikt oraz sprzeciw ze strony bilionów ludzi oddanych religii, nie jest drogą. Ostateczna 

prawda musi być powiedziana zarówno z perspektywy religii jak i nauki tak aby mogła być 

ostatecznym wyjaśnieniem ostatecznej prawdy. Będzie miała wtedy mniejszy opór; dlatego też, jest to 

najlepszy sposób. 

Nauka walcząca z prawdą: Nie mamy wystarczająco dużo czasu na zbudowanie światowej organizacji 

zadedykowanej definiowaniu i rozpowszechnianiu ostatecznej prawdy od zera, więc musimy 

edukować i łączyć światowe religie tak aby wykonywały tę pracę. Potrzebujemy dużej, zaangażowanej 

organizacji do walki z siłami kłamstwa i muszą nią być światowe religie. Dlatego też, czy ci się to 

podoba czy nie, religia musi znajdować się w równaniu naszego przetrwania. 

Religie wyrządziły tak dużo szkody i zwalczały naukę tak ostro przez tak długo, że ludzie związani z 

nauką mają wiele obiekcji wobec religii, i mają rację, ale nie mamy opcji pójścia dalej na przód bez 

pomocy światowych religii. Musimy użyć religii do tego co było ich celem, i ludzie ze świata nauki 

będą musieli dostrzec konieczność tego, i nie walczyć z tym. Jeśli będą walczyć, staną się problemem i 

będą siłą przeciwko prawdzie. Prawda połączy naukę i religię, jeśli obie zobaczą prawdę i będą 

pracować wspólnie. Uczyń jedno z dwóch. 

Religie istnieją aby rozpowszechniać prawdę i ocalić ludzi duchowo, ale najpierw muszą ocalić same 

siebie. Widzą to od końca. Myślą, że jeżeli sprawią, że inni uwierzą, one także uwierzą. Musisz 

wiedzieć czym jest prawda, aby jej uczyć, inaczej będziesz po prostu ściągać innych ludzi w dół wraz z  

tobą. 

Różnicą pomiędzy wiedzą a nie wiedzą jest sprawdzenie. Nie mogłoby to być prostsze. Jeśli prawda 

obchodzi cię wystraczająco na tyle aby sprawdzić czym jest, będziesz znać prawdę o życiu. Smutna 

prawda jest taka, że większości ludzi nie obchodzi i w rezultacie ten świat zmierza do piekła. Jeżeli cię 

obchodzi, teraz jest czas aby to udowodnić. 
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Gdyby każdy spojrzał naprawdę dobrze na pełny obraz życia, każdy zobaczyłby tę samą rzecz. Ta 

prosta rzecz zjednoczyłaby ludzką rasę i żylibyśmy w raju. 

Wiara/wierzenie nie jest już wystarczająca; ludzie muszą znać prawdę i życie (znać Boga). Jeśli tylko 

ludzie ocaliliby najpierw samych siebie, ten świat zacząłby zmieniać się w raj. Już czas aby przestać 

bronić mitów, które wiemy, że nie są prawdziwe. 

Jezus powiedział, „Ludzie wskazują na drzazgę w oczach innych ludzi, a nie widzą kłody w swoich 

własnych oczach”. Religie mają największą kłodę w swoich oczach. 

Jezus spędził swoje życie przeciwstawiając się tradycyjnym religiom; były one jego wrogiem. 

Leż i umrzyj: Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że będą cierpieć i umrą wraz ze swoimi 

rodzinami w bardzo bliskiej przyszłości, nie będą dłużej zmotywowani przez bogactwo, władzę i sławę 

ani żadne inne wpływy, pochodzące od naszych własnych umysłów. 

Nowy świat: Tylko prawda i życie będą się dla ciebie liczyły, ponieważ są one jedynymi rzeczami, które 

naprawdę istnieją i jedynymi rzeczami, które mogą nas ocalić. Wszystko inne to tylko bzdury 

wykreowane przez umysł. Zaczniesz stawać się nową formą życia, nowym stworzeniem w prawdzie i 

życiu (Chrystusie). Wszystko stanie się nowe, a stary świat odejdzie, tak jak mówi Biblia. 

Umysłowe okłamywanie dawało moc większości postępu materialnemu do teraz. Kiedy prawda 

zostanie ukazana, ten świat stanie się rajem, i każdemu zostanie wybaczone przez innych ludzi to co 

robił w przeszłości, ale muszą zacząć zmieniać się teraz. 

Czekanie: Byłeś w poczekalni życia. Bóg próbował dawać ci teraźniejszość (prawdziwe życie), a ty 

mówiłeś nie, nie teraz, jestem zbyt zajęty, może później, najpierw potrzebuję tego czy tamtego. 

Mówiłeś, że chcesz być martwy. 

Jeśli żyjesz w teraźniejszości, mówisz, tak, Bogu, jeśli nie, mówisz, nie. 

Jeśli nie jesteś spełniony, nie wypełniony życiem, nie jesteś w teraźniejszości z Bogiem. W ten sposób  

wiesz czy jesteś w teraźniejszości czy nie. Jeśli jesteś całkowicie spełniony, jesteś w teraźniejszości  z 

Bogiem; jest to tak proste. Jeśli nie jesteś z Bogiem, ucz się dalej prawdy i szukaj życia całym swoim 

sercem. 

Kochaj wroga: Jezus nie miał na myśli ludzi, ale diabła/umysł, zwierzęcy umysł, bestię wewnątrz całej 

ludzkości, która musi być pokonana prawdą. 

W twojej głowie, nie ma walki pomiędzy dobrem a złem. Jeśli coś zwalczasz, dajesz temu życie. 

Sposobem na to jest po prostu chcieć prawdę i życie. Kiedy robisz to z całego serca, zły umysł, twój 

przeciwnik, po prostu przestaje istnieć w twoim życiu. 

Nawet zamieszanie widziane jest jako forma miłości po tym jak poznasz prawdę. 

Jezus powiedział, „Najpierw znajdź prawdę i życie, a wszystko inne przyjdzie po tym.” 

Czas aby się obudzić. To była długa, ciężka droga, ale w końcu jesteśmy u jej kresu; jesteśmy u bram 

raju. Musimy tylko zaakceptować teraźniejszość. 
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Tutaj/teraz/prawda/życie/Jezus/Bóg/miłość są tą samą rzeczą; są one teraźniejszością. 

Masz życie; życie jest Bogiem, a Bóg jest miłością. Jak mogłoby to być lepsze? 

Pamiętaj: Zadaniem jest pamiętać o prawdzie, pomagać prawdzie i żyć ją. Wszystko jest 

zrównoważone, więc nie ma powodu aby nie być spełnionym każdego momentu, bez względu na to 

co się dzieje lub nie dzieje. Teraźniejszość jest dla ciebie. Musisz ją tylko zaakceptować. 

Bez prawdziwej prawdy, nie może być prawdziwej moralności, sprawiedliwości, żadnej prawdziwej 

równości, żadnego realnego sukcesu, żadnej realnej władzy, żadnej realnej inteligencji, żadnego 

realnego bezpieczeństwa, żadnego realnego szczęścia, żadnej realnej miłości, żadnego realnego 

życia. Z realną prawdą, otrzymujesz to wszystko. 

„Poszedłem do lasu, ponieważ chciałem żyć celowo, aby skonfrontować się tylko z najistotniejszymi 

faktami życia i zobaczyć czy nie mogę nauczyć się tego co miało mnie ono nauczyć, i żeby nie było tak, 

że kiedy będę umierać, odkryję, że nie żyłem. Nie chciałem żyć tego, co nie było życiem, życie jest 

takie cenne; ani nie chciałem praktykować rezygnacji, chyba że było to całkiem konieczne. Chciałem 

żyć głęboko i wyssać cały szpik z życia, żyć tak mocno i po spartańsku aż porzucę wszystko to co nie 

jest życiem .” Henry David Thoreau 

Wybrany: Możesz zastanawiać się dlaczego większość ludzi nie może teraz zobaczyć prawdy, nikogo 

nie wydaje się nawet obchodzić najważniejsza rzecz jaka jest. To nie ma sensu. Tak jak napisane jest 

na pierwszej stronie tej książki, prawda została zasłonięta, ukryta przed ludzką świadomością przez 

zbiorowego nieświadomego. Czas musi być odpowiedni; technologia, polityka oraz wszystkie aspekty 

życia muszą ewoluować do pewnego punku i być gotowe zanim prawda będzie widoczna, inaczej 

wyrządzi ona więcej szkody niż dobra. Tak jak piosenka the Beatles „Wszystkim czego potrzebujesz 

jest miłość” mówi, „Nie ma nic co możesz zobaczyć, co nie jest ukazane.” Poziom prawdy, który 

możemy zobaczyć teraz, nie mógł być widziany przed teraz, i nawet teraz, może być widziany tylko 

przez kilkoro ludzi. Czy jesteś jednym z nich? Jeśli tak, zostałeś wybrany aby pomóc wyjawić prawdę  

reszcie ludzkiej rasy. Jest to powołanie, którego nie możesz odmówić. 

Najwspanialsza rodzina: Pracujemy z the Beatles, Jezusem, Buddhą, Newtonem, Teslą, Einsten’em, 

Nietzsche, Thoreau oraz wszystkimi innymi wspaniałymi prorokami, wizjonerami oraz naukowcami, 

którzy kiedykolwiek żyli. Są oni naszymi przyjaciółmi, naszymi partnerami i naszą rodziną, a my ich. To 

jest twoja szansa, twoje zaproszenie aby dołączyć do nas w wykonywaniu woli Boga. 

Czczenie: Nie czcimy wyrytego obrazu kogoś kto umarł dwa tysiące lat temu. Czcimy to co Jezus mówi 

czym jest; prawdą i życiem. Czcimy poprzez robienie tego co on; rozpowszechniamy prawdę i życie. 

Najgorszym grzechem musi być nie nauczenie się prawdy o życiu podczas kiedy możesz. Prawda i życie 

muszą być Bogiem, więc ludzie, którzy ignorują prawdę i życie albo dają pierwszeństwo innym 

rzeczom, mówią poprzez swoje działania i poprzez swoje pragnienia, że nie chcą znać Boga. To musi 

być najgorszy grzech. Prawda czy fałsz? 

Znajomość prawdy o życiu (Boga) powinno być twoim głównym priorytetem, a rozpowszechnianie jej  

jest sposobem w jakim się jej uczysz i ją poznajesz, to dlatego to robisz. 
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Praca z nami czyni z ciebie proroka, co jest następnym krokiem w ludzkiej ewolucji.  Każdy kto 

rozpowszechnia niewidzialną prawdę o życiu i śmierci jest prorokiem. 

Żyć w prawdzie oznacza oddawanie się szukaniu prawdy o życiu, sprawdzaniu jej i następnie 

rozpowszechnianiu niewidzialnej prawdy, którą znajdujesz. To jest życie nowoczesnego proroka. 

Nawet jeżeli ziarna prawdy, które zasiejesz nie urosną w innych, ziarna które zasiejesz urosną w tobie; 

zbierasz to co zasiejesz. Nie możesz być pewny, że pomożesz innym, możesz tylko próbować, ale 

próba pomagania innym, pomaga tobie z pewnością. Jeśli zasiejesz prawdę, zbierzesz prawdę. Innymi 

słowy, dostajesz to co dajesz. Jest to najlepsza praca jaką możesz zrobić dla tego świata i dla siebie 

samego. 

Nauczaj aby się uczyć: Musisz uczyć prawdy, którą znasz innych aby nauczyć się nowej prawdy. Jeśli 

tego nie robisz, nie robisz postępu. Ludzie widzą to od końca i myślą, że muszą nauczyć się jej 

całkowicie sami zanim będą uczyć innych. Jest to pułapka umysłu aby powstrzymać prawdę od 

wyjawienia, ponieważ ludzie, którzy nie uczą tego co wiedzą, nigdy nie będą znali ostatecznej prawdy 

sami, i prawda nie rozprzestrzeni się. 

Jeśli chcesz aby twoje życie się zmieniło, sam musisz się zmienić. Jeśli sam się nie zmienisz, i 

pozostaniesz taki sam, twoje życie będzie takie samo. 

Sianie ziaren prawdy (rozpowszechnianie prawdy o życiu) jest wykonywaniem woli Boga. To wszystko 

co Bóg robi i czym Bóg jest. To naprawdę jest tak proste, kiedy widzisz prawdę i życie (Boga) wyraźnie. 

Kiedy wykonujesz wolę Boga, stajesz się Bogiem, przynajmniej kiedy to robisz. Wszystkim czym jest 

Bóg to boska wola, myśl czy idea, ale tak wiele trylionów w pełni wyewoluowanych form życia 

wykonuje boską wolę, że ukazuje się ona jako cały fizyczny wszechświat. Jest trylion form życia w 

środku cząsteczek każdego atomu wykonujących boską wolę, wszystkie w tym samym czasie. Objawia 

się to jako atom, wszechświat atomów i wszystko inne. Przeczytaj rozdział „Natura Niczego” aby 

znaleźć szczegółowy opis jak to działa. 

Cokolwiek człowiek zasieje, to on również zbierze. List do Galatów 6:7 

Ludzie, którzy czytają jedną książkę za drugą, nigdy nie staną się oświeconymi istotami duchowymi. 

Najlepiej jest po prostu czytać The Present (Teraźniejszość) wiele razy i zrobić następny krok. 

Czytanie tej książki to tylko pierwszy krok. Następnym krokiem jest pomóc prawdzie. 

Ci którzy mają przywilej wiedzieć, mają obowiązek działać. 

Albert Einstein 

Jezus powiedział, chodźcie, podążajcie za mną. Jest tylko jeden sposób aby podążać za nim, robiąc to 

co on robił. Musisz rozprzestrzeniać prawdę o życiu i śmierci, tak jak on to robił. Powiedział również, 

że jesteś z nim lub jesteś przeciwko niemu. 

Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, jesteś częścią problemu. 

Wielu ludzi czyta tę książkę i sądzi, że zna prawdę, a potem znika od razu w zwierzęcym świecie. Moc i 

wpływ zwierzęcego umysłu nie może być zawyżona. Żyłeś w zwierzęcym świecie przez ponad pół 
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biliona lat. Co skłania ludzi do myślenia, że czytanie książki przez godzinę może zmienić to wszystko? 

Musisz być zaangażowany w 100 % w swoim wysiłku aby pozostać w prawdzie. 

Czytanie o prawdzie nie oznacza, że znasz prawdę. 

Jeśli jesteś wystarczająco dojrzały (czas na ziemi) i spłaciłeś swoje zobowiązania rozprzestrzeniając 

prawdę, jak działa życie staje się dla ciebie jasne. To w jakim wieku jesteś nie zależy od ciebie, ale 

pomaganie prawdzie tak, więc daj temu wszystko co możesz. Liczy się to jak czujesz się odnośnie 

siebie. Jeśli czujesz, że dałeś wszystko co mogłeś, wtedy jesteś w najlepszej pozycji w jakiej możesz być 

i wiesz to. Jeśli nie robisz tego co możesz, również to wiesz. Osądzasz siebie. Nigdy nie wiesz kiedy 

umrzesz, więc zawsze musisz być w najlepszej pozycji w jakiej możesz być. 

Odzwierciedlenie środowiska: Rozumienie równowagi, nieśmiertelności i twojej historii całkowicie, 

umożliwia ci zrelaksowanie się i życie w teraźniejszości całkowicie, co spełnia cię całkowicie. Problem 

jest taki, że jesteś odzwierciedleniem swojego środowiska, a środowisko nie pozwoli aby powyższe 

działo się często, więc wszystko co możesz zrobić to pracować aby zmienić to z wiedzą, że zmienisz to 

albo umrzesz próbując. 

Wygrywasz w którykolwiek sposób, ponieważ jeśli umrzesz próbując, narodzisz się ponownie w 

środowisku w przyszłości na ziemi, po tym jak zmieniła się w wyniku twoich wysiłków oraz wysiłków 

innych na drodze. Narodzisz się ponownie w środowisku prawdy i życia, które religie nazywają rajem. 

Mogłyby to być lata, tysiące lat czy miliony lat w przyszłości. Nie będzie miało to dla ciebie znaczenia, 

ponieważ tobie będzie wydawało się jakby minęła sekunda od czasu, kiedy umarłeś do momentu 

kiedy narodzisz się ponownie w raju. Będzie raj na ziemi w ostateczności, nawet jeśli zajmie to  

kolejne bilion lat. Ty nie możesz stracić, jeśli pomagasz rozpowszechnić prawdę, pomagając stworzyć 

raj. Mogłoby to zdarzyć się za kilka lat. 

Cel tej książki: Będzie trudno być poszukującym prawdy /rozpowszechniaczem i żyć w prawdzie i życiu 

zanim nie zrobisz połączenia z tym co nazywam zbiorowym nieświadomym, co religie nazywają 

Duchem  Świętym. Celem moich książek i wszystkiego co robimy jest pomoc ludziom w zrobieniu tego 

połącznia. Będziesz wiedział kiedy to się zdarzy, ponieważ zdasz sobie sprawę z tego, że nie jesteś 

sam; jesteś podłączony do wszechwiedzącej mocy, którą religie nazywają Bogiem, który jest 

wszechobecny i wszechmocny, jest wszędzie i robi wszystko. Jest wszystkim z wyjątkiem zwierzęcego 

umysłu i jest to zwierzęcy umysł w pośredni sposób. Jeśli to zobaczysz i połączysz się z tym, będziesz 

widział życie perfekcyjnie wyraźnie. Widzisz magię życia, perfekcję. Stajesz się niepokonany i jesteś 

zamknięty na drodze do raju i wiesz to. To czyni to życie tak dobrym jakie tylko może być, a następne 

życie perfekcyjnym. 

                                                Po kolejny krok, pisz na: https://www.globaltruthproject.com/contact  

                                   ŻYCIE ZNAJĄCE ŻYCIE, NAUCZ SIĘ TEGO& ZASŁUŻ NA TO. 

 

 

 

https://www.globaltruthproject.com/contact
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Książka którą właśnie przeczytałeś interpretuje to co powiedział Jezus oraz to czym jest prawda w 

najjaśniejszy, najbardziej nowoczesny i dokładny sposób do dzisiaj. Jest to najbardziej bezpośrednie i 

poprawne, jednak dobrze jest również czytać inne interpretacje aby zobaczyć prawdę z różnych 

perspektyw, szczególnie perspektyw mistycznych w tradycyjnych religiach. Kiedy zobaczysz prawdę, 

będziesz widzieć ją wszędzie. Tylko pamiętaj, wszystkie starsze interpretacje, nawet te dobre, mają złe 

interpretacje pomieszane z prawdą; zobacz część Ewangelia Tomasza. 

Tutaj znajduje się więcej tematów, które wcześniej stanowiły część tej książki, ale teraz są częścią 

trzeciej książki o nazwie „The Present – Insights”  („Teraźniejszość-Wglądy”). Mówią  one o polityce, 

rządzie, pieniądzach, edukacji, przestępstwie, narkotykach, miłości, seksie i o wielu innych rzeczach: 

zobacz część:  Insights;/insights/ 

 

 

Część 10 

Ewangelia Św.Tomasza 
Teraz kiedy skończyłeś czytać The Present (z religią), Biblia oraz wszystkie inne religijne książki i pisma 

będą miały sens. Zobaczysz o czym mówię, kiedy przeczytasz te. Eloheim oznacza Boga/życie. 

                              POWIEDZENIA JEZUSA- Ewangelia Św. Tomasza 

To są powiedzenia żyjącego Jezusa, zapisane przez Tomasza, który zwany jest Didymus’em. 

Ktokolwiek nauczy się wewnętrznego znaczenia tych prawd, będzie żył na zawsze w Wiecznym 

Morzu. 

Jezus powiedział, „Każdy kto szuka powinien szukać aż znajdzie. Kiedy znajdzie, będzie miał kłopot z 

kontemplacją Prawdy, ale kiedy przejdzie przez okres kłopotu, będzie zadziwiony jasnością Światła, 

gdyż Drogą Prawdy jest ścieżka do Wiecznego Boga, a ceną błogosławionej wizji jest wykręcona dusza. 

Osoba, która pragnie wzrosnąć ponad wszystkie rzeczy, musi zejść poniżej wszystkich rzeczy, gdyż 

droga do wyżyn prowadzi przez głębiny boleści, które generują ognie Życia. Osoba, która cierpiała i 

znalazła Życie jest błogosławiona.” 

Jezus powiedział, „Jeśli mówisz, że mieszkaniem Boga jest niebo, ptaki dotrą tam przed tobą. Jeśli 

mówisz, że jest nim morze, ryby dotrą tam przed tobą. Wiedz, że królestwo niebieskie znajduje się 

zarówno w tobie jak i na zewnątrz ciebie i będziesz znać to co jest na zewnątrz poprzez to co jest w 

środku. Kiedy znalazłeś już Światło w sobie, będziesz wiedział, tak jak ty jesteś znany. Potem będziecie 

wiedzieć, że jesteście dziećmi Żyjących Rodziców i że waszym przeznaczeniem jest być tacy jak są oni. 

Osoba, która nie zna siebie, jest biedna na duszy, gdyż jest swoją własną biedą.” 

Jezus powiedział, „Dopóki nie staniecie się tacy jak małe dzieci, nie możecie znać znaczenia Życia, gdyż 

wasze umysły muszą być oczyszczone ze wszystkich fałszów tego królestwa, jeśli macie być nauczeni 

Wiecznej Prawdy.” 
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Jezus powiedział, „Ja jestem drzwiami, osoba która wchodzi przeze mnie znajdzie Wieczną błogość. Ja 

jestem łóżkiem; osoba, która leży na mnie, wejdzie w wieczny odpoczynek. Ja jestem Światłem; 

osoba, która widzi przeze mnie, będzie widzieć wszystkie rzeczy.” 

Jezus powiedział, „Droga Proroków to próba łez. Zleciłem wam, abyście byli prorokami tego 

pokolenia. W rezultacie tego, będą was ośmieszać i piętnować, mówić wszelkiego rodzaju złe rzeczy o 

was. Co? Czy nie wiecie, że oni zawsze odrzucali proroków, których do was wysyłałem? Tak, mówię 

wam prawdę, kiedy mówię, że nawet ci którzy idą za prorokami, nie rozumieją ich, gdyż mówią oni o 

rzeczach Ducha, które nie mogą być zrozumiane przez fizyczny umysł. 

Prorok jest sam z Bogiem, ze wszystkich śmiertelników, to on widzi rzeczywistość, której nie może 

przekazać swoim ludziom. Droga proroka jest samotna, ale jeśli przybliży on jedną duszę o jeden krok 

bliżej do Światła, cała jego samotność i smutek są usprawiedliwione, gdyż wielka będzie jego radość w 

królestwie niebieskim i stanie się on wspaniałym towarzyszem przy tronie Najwyższego”. 

Jezus powiedział, „Osoba, która stoi sama, będzie z Bogiem; osoba, która jest z Bogiem, będzie stała 

sama”. 

Jezus powiedział, „Wielu z was myśli, że przybyłem aby ustanowić pokój w fizycznym świecie. Nie 

przyniosę pokoju, ale niezgodę, ogień, miecz i wojnę. Rodziny będą podzielone z mojego powodu; 

przyjaciele przestaną relacjonować się między sobą, nacje dołączą do bitwy. Tak, ci którzy pójdą za 

mną, muszą chcieć porzucić wszystko i stać sami, jeśli mają odziedziczyć królestwo swoich Rodziców.” 

Jezus powiedział, „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem; Drogą, ponieważ musisz iść moimi śladami aby 

dojść do siedzenia Wiecznego; Prawdą, ponieważ ja jestem Wiecznym Bogiem, Całością Wszystkiego 

Tego Co Jest; Życiem, ponieważ Drzewo Życia, osadzone w Matce Ziemi i wznoszące się do 

Niebiańskiego Ojca żywione jest moją krwią.” 

Jezus powiedział, „Nauczcie się znaczenia stworzenia, które was otacza, a dostrzeżecie tajemnice 

ukryte przed waszym wzrokiem, gdyż Wieczna Prawda zapisana jest na wszystkim co istnieje. Mówię 

wam prawdę, kiedy mówię, że nie ma nic ukrytego co nie będzie ukazane osobie, która umie czytać 

stworzenie Boga.” 

Uczniowie pytali Jezusa odnośnie Sposobu Życia; „Jak powinniśmy pościć? W jakiś sposób 

powinniśmy się modlić? Jak nasze pastwiska powinny być dawane? Jaką dietę powinniśmy 

stosować?” Jezus powiedział, „Poinstruuję was we wszystkich tych sprawach, ale najpierw musicie 

odłożyć na bok waszą miłość do kłamstwa, fałszywego sposobu życia jaki prowadzą dzieci na tej 

płaszczyźnie istnienia i nawrócić się, zmienić, w taki sposób, że będziecie nienawidzić to co wcześniej 

kochaliście i kochać to co wcześniej nienawidziliście. Wtedy będę mógł pokazać wam wszystkie rzeczy, 

gdyż nie ma nic ukrytego, co nie będzie ukazane, kiedy ustawicie umysł na Prawdę.” 

Maria z Betanii zapytała go, „Czy pragnienie wiedzy będzie kiedykolwiek zaspokojone?” Jezus 

powiedział, „Kiedy raz wypijesz ze źródła wiedzy, będziesz wracał ponownie i ponownie, gdyż za 

każdym razem kiedy twoje pragnienie jest ugaszone, nowe pragnienie się pojawi, większe niż 

pierwsze. Im więcej pijesz, tym większe będzie twoje pragnienie aby pić, ale w intensywności twojego 

pragnienia, będziesz wypełniony. 
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Mówię wam prawdę, kiedy mówię, że ktokolwiek szuka, znajdzie, a szukanie spowoduje, że będziesz 

szukał, ale w szukaniu ukryte jest znaczenie Życia”. 

Jezus powiedział, „Rozpaliłem iskrę na tym świecie i będę ją podsycać aż będzie płonąć jak Wieczne 

Światło.” 

Jezus powiedział, „Cienie tego świata postrzegane są przez śmiertelników i myślą oni, że znają 

Prawdę, ale Rzeczywistość, która rzuca cienie ukryta jest przed nimi i oni nie dostrzegają Światła. 

Mówię wam prawdę, kiedy mówię, że tylko kiedy będziecie postrzegać cienie jako cienie i szukać 

Światła, dostrzeżecie rzeczywistość, która jest Bogiem.” 

Jezus powiedział, „Ta ziemia i planety ją otaczające miną i wszystko stanie się nowe. Rozważcie to: Na 

początku byliście zorganizowani jak jedno ciało, ale kiedy staliście się dwojgiem, iluzja odłączenia  

wkroczyła na fizyczną płaszczyznę. Teraz jest was wielu i ta iluzja jest bardzo rozpowszechniona. 

Słuchajcie co mówię! Musicie stać się jedną osobą przede mną, jeśli chcecie mieszkać na nowych 

planetach i na nowej ziemi, którą stworzę. Ci którzy są oświeceni, zrozumieją o czym mówię.” 

Szymon Piotr zapytał go, „Kiedy już nas opuścisz, kto da nam Światło? Jezus odpowiedział, „Kiedy 

odejdę, powinniście patrzeć na Jana, który pokaże wam wszystkie rzeczy, które są ukryte we mnie. Nie 

mniej jednak, Mówię ci Szymonie, że ty jesteś Piotrem (oznaczającym Skałę) i ty będziesz Skałą (albo 

podstawą) dla mojego Ciała. Dałem wam Jakuba i Jana aby byli waszymi pasterzami, aby prowadzili 

was na Drodze Życia, gdyż oni wyjawią wam rozkaz i pragnienia tych, którzy mieszkają na rajskiej 

płaszczyźnie. Zbuduję swoje ciało na Skale Światła, tak, że bramy ciemności nigdy nie będą w stanie jej 

zająć. Amen.” 

Patrząc na tłumy chodzące po bazarze, Jezus powiedział do Marii Magdaleny, „Patrz na nich, są 

owcami bez pasterza, gdyż nie chcą słuchać mojego głosu. Dobry Pasterz woła ich, ale oni odrzucają 

jego oborę, włócząc się po ciemności aż zostaną skonsumowani przez wilki i niedźwiedzie.” 

Jezus zapytał swoich uczniów, „Kim mówicie, że jestem?” Szymon Piotr powiedział do niego, „Jesteś 

królem Izraela”. Mateusz powiedział, „Jesteś Największy z Proroków”, Jan powiedział, „Jesteś tym co 

nie może być nazwane”. Jezus powiedział do Jana, „Mówię ci prawdę, kiedy mówię, że żaden 

śmiertelnik cię tego nie uczył, ale zostałeś poinstruowany przed Światło.” Potem Jezus wziął go na bok 

i pokazał mu tajemnice Życia, moc jedności poprzez którą śmiertelnicy dołączają do Boga. 

Kiedy Jan powrócił do uczniów, pragnęli oni dowiedzieć się od niego jaką wiedzą Jezus podzielił się z 

nim. Jan powiedział do nich głośno, „Gdybym miał wyjawić wam w tym czasie tajemnice w które 

zostałem wprowadzony przez Mistrza, wzięlibyście kamienie i rzucali we mnie i bylibyście winni 

niewinnej krwi. Kontynuujcie szukanie, tak abyście wy również mogli otrzymać tę wiedzę i wejść do 

Życia.” 

Jezus powiedział, „Żaden prorok nie jest czczony jako prorok przez tych którzy go znają najlepiej, 

ponieważ cień jego życia zasłania jasność jego promiennego Światła. Nawet jego uczniowie nie będą 

znali jego prawdziwej natury, aż on odejdzie tam, gdzie nie będzie już dla nich dostępny.” 

Jezus powiedział, „Ludzie w tym pokoleniu czczą zmarłych proroków i w tym samym czasie odrzucają  

tych żyjących. Było tak w każdym pokoleniu. Dzieci tych, którzy cię prześladują, zbudują pomniki ku 

twojej pamięci.” 
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Jezus powiedział, „Kiedy to co na zewnątrz stanie się takie jak to co wewnątrz, i to niższe jak to co 

wyższe, wtedy na świecie zapanuje pokój.” 

Nataniel zapytał go, „Kiedy opuścisz płaszczyznę śmiertelną, jak będziemy znali Rodziców?” Jezus 

powiedział, „Rodzice są w was. Nauczcie się siebie, a będziecie znali mnie i moich Rodziców, tak aby 

tam gdzie my jesteśmy, wy również mogli być. Jesteście synami Boga. Czy syn nie powinien być taki 

jak jego Ojciec? Jesteście córkami Boga. Czy córka nie powinna być taka jak jej matka? Uważajcie aby 

nie zanieczyścić waszego prawa od urodzenia”. 

Jezus powiedział, „Śmiertelnicy zostali stworzeni aby mieszkać w Ogrodzie Rozkoszy. Wszystko inne 

jest śmiercią. Znajdźcie ten Ogród, gdzie Rodzice umieścili Fontannę Miłości, a będziecie żyć na 

zawsze w błogości.” 

Jezus powiedział, „W ogrodzie Jehowy stoi Drzewo Życia. Wysoko na jego gałęziach siedzi ptak. 

Słuchajcie głosu tego ptaka, ponieważ kiedy jesteście prawidłowo ustawieni z rajem i ziemią, powie 

wam ona wszystkie rzeczy”. 

Jezus powiedział „Idę do moich rodziców tak abym mógł przyprowadzić was do nich. Nie płaczcie nad 

moją śmiercią, gdyż jest to godzina triumfu. Jestem Wielkim Wysokim Kapłanem. Kiedy wstąpię na 

krzyż, złamię siłę szatana na zawsze.” 

Maria Magdalena powiedziała do niego, „Panie, ciężko jest myśleć o tobie na krzyżu.” Jezus 

powiedział, „Tak Mario, miecz przebije twoją własną duszę również, ale jest to zapowiedź wspaniałej 

radości. Ty także umrzesz na odległej ziemi z rąk bezbożnych śmiertelników, ale śmierć nie jest 

wrogiem. Żyj życie w radości i powitaj śmierć z pokojem. Potem będziesz jedną ze mną.” 

Jezus powiedział, „Ten kto bierze do rak miecz, zginie przez miecz. Czy myślicie, że zło może być 

pokonane przez miecz albo przemoc przez przemoc? Droga Pokoju wymaga odwagi i cierpliwości, ale 

ona zapanuje. Szymon Patriota zapytał go, Mistrzu, jeśli innowiercy będą narzucać nam swój 

autorytet poprzez miecz, a my nie podejmiemy miecza aby zrzucić ich jarzmo, to  w jaki sposób boskie 

królestwo zostanie ustanowione?” 

Jezus powiedział, „Mówię ci prawdę Szymonie, kiedy mówię, że rajskie królestwo jest w tobie. Tylko 

jeśli ustanowisz boskie królestwo w środku i pokonasz demony wątpliwości i strachu, odkryjesz klucz 

do ustanowienia królestwa Boga na płaszczyźnie fizycznej.” 

Jezus powiedział, „Kiedy Pocieszyciel przybędzie, którego do Was wyślę, on poprowadzi was do całej 

Prawdy. Szukajcie światła w środku swoich dusz, gdyż tam znajdziecie rzeczywistość wszystkich 

rzeczy.” 

Jezus powiedział do Nataniela, „Będziecie widzieli anioły schodzące aby pielęgnować Syna Człowieka, 

a rajskie królestwo będzie dla was otwarte, tak abyście mogli zrozumieć znaczenie wszystkich rzeczy.” 

Nataniel powiedział, „Panie, jeśli nauczę się znaczenia wszystkich rzeczy, z pewnością umrę.” 

Jezus powiedział, „Czy nie dałem wam swojego umysłu, Natanielu, tak abyście mogli pojąć wszystkie 

rzeczy? Nie bójcie się nabycia wiedzy, ponieważ to czego nauczycie się teraz, pobłogosławi was w 

życiu, które nadchodzi”. 

Elżbieta zapytała go, „Mistrzu, dlaczego kobieta nie została stworzona równą mężczyźnie?” 
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Jezus powiedział, „Mówię ci prawdę, Elżbieto, kiedy mówię, że na początku Bóg stworzył 

śmiertelników męskimi i żeńskimi; byli jednym ciałem, doskonale połączeni i absolutnie równi. 

Poprzez Upadek przyszła różnica i przy Upadku zawsze musi być podział, dysharmonia i nierówność. 

Tylko kiedy będziecie wybawieni od Upadku, wtedy mężczyzna i kobieta przestaną istnieć, gdyż 

staniecie się perfekcyjną całością, dokonującą pojedynczej pracy. Tylko wtedy cele Rodziców zostaną 

osiągnięte w odnowieniu fizycznej rzeczywistości. To z tego powodu, czynię kobietę mężczyzną, a 

mężczyznę kobietą, tak abyście mogli być w fizycznym świecie tak jak Rodzice są w niebiańskim 

świecie.” 

Filip powiedział do niego, „Panie, pokaż nam rodziców.” Jezus powiedział do niego, „Czy nie byłem z 

wami już długi czas Filipie, a ty wciąż mnie nie znasz? Ten kto mnie zesłał, widział Rodziców. Spójrz, ja 

jestem Ojcem twojego Zbawienia, a Ojciec Ojców mieszka we mnie, tak jak będzie mieszkał w Tobie 

poprzez moc Przymierza. Amen.” 

Jezus powiedział, „Ten kto patrzy na kobietę, pragnąc ją posiąść, już cudzołoży ich relację w swoim 

sercu, gdyż z serca przechodzi dalej każde zło, które trapi dusze śmiertelników. Gdybyście nie zaczynali 

zła, zło nie zaczynałoby żyć w waszych sercach. Oczyszczajcie swoje serca z pragnienia czynienia zła, a 

wasze czyny również będą czyste przed waszymi Rodzicami, którzy wiedzą wszystkie rzeczy.” 

Elżbieta zapytała go, „Mistrzu, jak osoba może oczyścić swoje serce z pragnienia czynienia zła?” 

„Poprzez myślenie dobrych myśli, które prowadzą do właściwych czynów. Umysł Dziecka Światła 

będzie wypełniony Światłem, spokojnymi rzeczami rajskiego królestwa. Ten kto zajmuje się złem, 

będzie mieszkał w tym co złe. Osoba, które jest oświecona zrozumie o czym mówię.” 

Szymon Patriota powiedział do niego, „Panie, jesteśmy otoczeni przez złe czynienie każdego momentu 

naszego życia. Dlaczego mówisz, że musimy mieszkać w złym czynieniu?” Jezus powiedział, „Słyszysz 

moje słowa, Szymonie, ale nie dostrzegasz ich znaczenia. Tak jak osoba myśli w swoim sercu, taki jest 

świat w którym mieszka. Każda osoba tworzy swój własny świat, wedle tego czego się boi i tego co 

kocha.” 

Szymon Piotr powiedział, „Jest tak dużo zła na świecie; jak świat może być uczyniony czystym?” Jezus 

powiedział, „Oczyszczajcie swoje własne serca, a świat stanie się czysty.” 

Jezus powiedział do tłumu, „Przychodzicie do mnie szukając chleba, ale kiedy zjecie chleb, którego 

szukacie, znowu będziecie głodni. Ja jestem chlebem życia. Ten kto żywi się moim ciałem, nie będzie 

ponownie głodny ani spragniony. Przychodźcie do mnie, wszyscy którzy jesteście głodni, aby jeść 

owoc Wiecznych Żyć.” 

Andrzej zapytał go, „Panie, jaki jest owoc Wiecznych Żyć?” 

Jezus do niego powiedział, „Czy nie znasz mnie Andrzeju, spójrz, moje ciało jest prawdziwe i moja 

krew jest prawdziwym napojem, ponieważ ten kto je i pije ze mnie, nigdy nie umrze. A owoc który ja 

daję, owoc Wiecznego Życia jest Duchem Pokoju i Miłości i Radości i Cierpliwości, które otrzymałem 

od moich Rodziców.” 

Nataniel zapytał, „Panie, kim są Rodzice?” 
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Jezus powiedział, „Ja jestem twoim Ojcem, Natanielu, ale mam Ojca, który jest Większy ode mnie. Od 

niego otrzymałem wszystkie rzeczy, i wykonuję tylko jego wolę. To co widziałem, że robi mój Ojciec, to 

samo ja robię. Dlatego też Natanielu, ten kto mnie zna, zna Rodziców, ponieważ ja jestem w 

Rodzicach, i Rodzice są we mnie i Rodzice i ja jesteśmy jednym. Czyny, które robię, nie robię sam, ale 

przez Rodziców, którzy są we mnie i ja robię te czyny. Spójrz Natanielu, powinieneś za mną iść, gdyż 

we wszystkich moich czynach, pokazuję ci Rodziców.” 

Jezus wziął swoich uczniów na brzeg jeziora. „Obserwujcie tych, którzy łowią ryby”, powiedział on; 

„oni czekają cierpliwie aż sieć będzie pełna zanim ją wciągną i gromadzą ryby za każdym razem. 

Niektóre biorą do domu z radością, podczas gdy inne zwracane są do jeziora. Ani też każda ryba która 

przechodzi przez sieć nie jest złapana przez sieć, kiedy sieć wciągana jest do łodzi. Tak samo będzie z 

wami, jeśli macie być rybakami śmiertelników. Musicie czekać cierpliwie aż poszukujący będzie 

gotowy, aby być przyprowadzony w obręb Kościoła. Wielu z tych, których instruujecie, nigdy nie będą 

wprowadzeni, a wśród tych, którzy są przyprowadzeni, wielu wróci do świata. Nie mniej jednak, jeden 

z miasta i dwóch z regionu, zbierzecie prawdziwych wiernych, którzy czczą Rodziców w Duchu i 

Prawdzie. Mówię ci prawdziwie, ci są tymi, którzy pokonają świat i odziedziczą wszystkie rzeczy.” 

Jezus powiedział, „Śmiertelnicy idą na wojnę aby odziedziczyć kurz. To dlatego, że ich wizja jest 

zniekształcona poprzez zwolenników kłamstwa, którzy cenią bardziej to co jest niczym. W destrukcji  

nie ma zwycięstwa, lecz  tylko ciemność. Mocą zwycięstwa nie jest siła ale Miłość.” 

Jezus powiedział, „Tak jak światło rozprasza ciemność, tak samo Miłość rozwiewa nienawiść i nie ma 

jej więcej.” 

Jezus powiedział, „Siła nienawiści jest mocna, ale Miłość zwycięża nad wszystkim. Bóg jest miłością.” 

Jezus powiedział, „Chwały tego królestwa trwają tylko przez moment; chwały niebieskiego królestwa 

trwają na zawsze.” 

Jezus powiedział, „Przybyłem po to abyście mogli mieć Życie, gdyż sposób w jaki żyją śmiertelnicy to 

śmierć, ale sposób Boga to Życie bez śmierci. Osoba która chodzi Drogą, którą ja chodzę, chociażby 

umarła, będzie żyć na zawsze, gdyż nie może być pokonana. Śmierć jest połknięta przez zwycięstwo 

Życia.” 

Jezus powiedział, „We mnie, wszystkie rzeczy stają się jednym, gdyż wszystko co nie jest mną, jest 

iluzją i odejdzie. Tylko Światło trwa, gdyż Światło jest Prawdą, a Prawda nie ma końca. Mówię ci 

Prawdę, kiedy mówię, że ja jestem Drogą, Prawdą, Światłem i Życiem. Chodźcie we mnie, a będzie żyć 

na zawsze, ponieważ będzie nawet tacy jak ja Jestem.” 

Jezus powiedział, „Jestem we wszystkich rzeczach; ale jestem poza wszystkimi rzeczami. Nie poprzez 

szukanie mnie znajdziecie, ale poprzez Pokój. Nie mniej jednak, poprzesz szukanie znajdziecie siebie 

samych, a następnie będziecie znać Boga.” 

Bogaty młody lider Żydów przyszedł do Jezusa w nocy i zapytał go, „Dobry Mistrzu, co muszę zrobić 

aby być ocalonym?” 

Jezus powiedział do niego, „Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bogowie są dobrzy, gdyż oni są 

Światłem, więc jeśli ja jestem dobry, wtedy ja jestem Bogiem, gdyż jestem Światłem. Szukajcie tego 
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Światała w sobie, gdyż jest to wasza dobroć i moc waszego zbawienia, kiedy naładowane jest darem 

Syna Boga. Kiedy żyjesz według przykazań Prawa, to Światło wykonuje za ciebie dobre czyny.” 

Młody mężczyzna powiedział do Jezusa, „Żyję według Prawa od mojej młodości.” Jezus spojrzał na 

niego z miłością, ponieważ zobaczył uczciwość jego duszy i więzi poprzez które byli zjednoczeni  zanim 

powstały fundamenty fizycznego świata. Potem Jezus powiedział do niego, „Tylko jedna rzecz została 

ci do zrobienia. Oddaj wszystko co masz w fizycznym świecie i chodź ze mną do Wiecznej Błogości.” 

Jednak młody człowiek odszedł ze smutkiem, ponieważ jego serce było przywiązane do fizycznych 

rzeczy. 

Jezus płakał, gdyż kochał tego młodego człowieka i znal jego chwalebne Światło, które posiadł wraz z 

Rodzicami dawno temu. Maria powiedziała do niego, „Mistrzu zaoferowałeś mu wszystko co masz; 

jednak on cię opuścił. To jest naprawdę smutne.” Jezus powiedział do niej, „Tak Mario, do niego 

akurat mam wyjątkową miłość, ale moje serce smuci się przez każdą duszę, która nie przychodzi do 

światła. Moje serce jest ciężkie, kiedy rozważam ciężar całej ludzkości spoczywającej na mnie.” 

Maria powiedziała do niego, „Panie, pomogę ci nieść ten ciężar.” Jezus powiedział, „Tak Mario, 

będziemy nieść siebie nawzajem, tak abyśmy mogli wytrzymać wszystkie rzeczy. Jeśli chodzi o tego 

młodego człowieka, upomnimy się o niego, ponieważ za to wszystko co otrzymałem, nic nie będzie 

stracone, gdyż Światło jest w nich i w ostateczności przyjdą do Boga. Cieszmy się mocą Najwyższego, 

który wybawia całą ludzkość, kiedy jest gotowa aby być ocalona.” 

Jezus powiedział, „Czysta Miłość jest powodzią, która przykrywa wszystkie rzeczy. Nic nie może stanąć 

przeciwko niej, gdyż płynie ona z Wiecznego Morza.” 

Jezus powiedział do Marii z Betanii, „Prawdziwa Miłość, które pochodzi z rajskiego świata nigdy nie 

może umrzeć. Wytrzyma ona wszystkie sztormy, wszystkie pokusy, wszystkie moce. Nie będzie się 

skłaniać ani w prawą ani w lewą stronę. Szukaj tej Miłości Mario, gdyż jest to dar od Boga dla tych, 

których serca są czyste.” 

Jezus powiedział do uczniów, „Jeśli mnie kochacie, żyjcie według zasad, których was nauczyłem, gdyż  

Miłość nie może się buntować, ale szuka pełnej jedności i perfekcyjnego pokoju.” 

Jezus powiedział, „Chodzicie po środku ciemności, która jest spuścizną tego świata, ale w środku 

macie Światło, które pali się Wiecznym Ogniem. Ono oświeci waszą Drogę do Boga.” 

Jezus powiedział, „Wychowujcie swoje dzieci w Miłości i Prawdzie. Przykrywajcie je Miłością i 

pokazujcie im Drogę Życia poprzez swój boski przykład, tak aby one nie musiały od was uciekać.” 

Skopiowane za pozwoleniem Kościoła Perły-„Powiedzenia Jezusa.” 
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