Je
zou
kunnen
betwijfelen
of
de
bovenstaande woorden waar zijn. Als je deze
pagina’s leest en je concentreert op de feiten
die Ik je geef aangaande het bestaan en de
oorsprong van de persoonlijkheid, zul je
beseffen dat deze waarheid slechts van de
hoogste bron kan komen.
Zij die moeilijkheden ondervinden om de
BRIEVEN te begrijpen, zouden één pagina
per keer moeten lezen, ze terzijde leggen en
mediteren. Geleidelijk aan zal de betekenis je
bewustzijn binnensijpelen, want deze pagina’s
zijn een verbindingsschakel tussen jouw
bewustzijn en mijn transcendente bewustzijn.
Kom tot deze BRIEVEN met een geest zo vrij
van ideeën en opvattingen en vooroordelen
als een heel klein kind voordat het met
menselijk geloof wordt geïndoctrineerd.
Breng mij jouw onbezoedelde geest, een
zoekende geest en Ik zal hem vullen met ware
pracht, de schat van de hoogste kennis die,
terwijl je hem absorbeert, je dagelijkse
beslommeringen zal verlichten en je zal leiden
naar ‘groene weiden van het helderste licht’, die
overvloed, vreugde, vervoering en vervulling
van iedere behoefte behelzen. Je zult te weten
komen hoe het voelt om overvloedig gezegend
te zijn met alles wat bestaat voorbij je huidig
menselijk bevattingsvermogen.
Deze BRIEVEN worden naar alle mensen
overal ter wereld gestuurd met mijn
mededogen en liefde. Terwijl je ze leest, zul
je de liefde en het mededogen voelen en
gaandeweg beseffen dat je dagelijkse
worstelingen met het bestaan nooit voor jou
bedoeld waren. Er is geen noodzaak voor je
om pijn en spanning te ervaren wanneer je
de BESTAANSWAARHEID consequent
begrijpt, tot je neemt en in praktijk brengt.
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DE BEDOELING ACHTER DEZE BRIEVEN.
Zij zijn bedoeld om verlichting te brengen naar de
wereld in het algemeen, om de mensheid in staat te
stellen om een NIEUW BEWUSTZIJN te construeren
gedurende de volgende tweeduizend jaar. Deze
BRIEVEN zijn de zaden van de toekomstige spirituele
evolutie van de mensheid.
Merk goed op:
Het is de spirituele evolutie van het ‘menselijk
bewustzijn’ die de mentale en lichamelijke evolutie
in je persoonlijke en maatschappelijke leven tot
stand brengt en die de mensheid in steeds
verdergaande
harmonieuze
vormen
van
welbevinden brengt.
Als je dit moeilijk vindt om te geloven, blik dan eens
terug op de laatste tweeduizend jaar en zie wat er
bereikt is, sinds Ik voor het laatst persoonlijk tot
mensen sprak. Er is een geleidelijke evolutionaire
tendens naar broederlijke liefde geweest die Ik
voortdurend aan de Joden heb gepredikt.
Toen Ik de aarde bewandelde, bestonden er geen
humanitaire organisaties zoals jullie die nu
hebben.
Aspiraties, hebzucht en zelfverrijking werden als
normaal gedrag beschouwd.
Er was weinig broederlijke liefde zelfs onder de Joden
wier profeten hen generaties lang gemaand hadden
hun naasten lief te hebben als zichzelf.
Doordat de mensheid haar capaciteit voor
broederlijke liefde heeft ontwikkeld, heeft de
mensheid het leven voor zichzelf aangenamer en
comfortabeler gemaakt in de vorm van
wederzijdse
verdraagzaamheid,
beleefdheid,
vriendelijkheid en door het zorgen voor
ziekenhuizen, jeugdwelzijnsorganisaties, zorg
voor ouderen, mensenrechtenbewegingen en vele
andere instellingen die toegewijd zijn aan de
verbetering van de menselijke omstandigheden.
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Deze zijn alle ontstaan in hart en geest van
diegenen die oprecht acht hebben geslagen
op mijn oorspronkelijke woorden, gesproken
in Palestina, die mensen aansporen tot
broederlijke liefde en mededogen voor hun
medemensen.
Deze manier van spiritueel ‘geven om’ en
broederlijke liefde won enorm aan kracht in de
19de eeuw, toen mijn woorden met vernieuwde
oprechtheid en intensiteit van de kansel werden
gepredikt en blij werden ontvangen door eerlijke
en oprechte gemeenten. Predikanten en
gemeenten waren, in die tijd, wereldwijd
verspreid over ieder continent. De sabbat werd
waarlijk beschouwd als een dag van rust en de
gedachten van de meerderheid van Christelijke
mensen werden verheven naar het overpeinzen
van de Kracht van God. Een dergelijke
wereldwijde
stopzetting
van
normale
plichten en werkzaamheden betekende dat
een 24 uur lange verheffing van ‘bewust
denken’ richting Goddelijke Scheppende
Kracht een
regelmatig
en
krachtig
‘menselijk/Goddelijk’ bewustzijn schiep dat
menselijke levens fundeerde en doorweefde.
Menselijk gebed trok de Kracht van het
Goddelijke naar het menselijk bewustzijn en
de menselijke ervaring en leidde direct tot
groei en uitbreiding in ieder facet van het
menselijke leven.
Mensen wisten echter nog niet hoe zij
Goddelijke Kracht mentaal konden richten
op spirituele in plaats van ‘ego’-kanalen van
scheppingskracht. Als gevolg daarvan bracht
de uitbreiding van ‘collectief bewustzijn’ ‘slechte’
resultaten voort, die het gevolg waren van de
‘egokracht’, alsook de ‘goede’ resultaten
teweeggebracht door het ‘spirituele bewustzijn’
van geïnspireerde en verlichte mensen.
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