Boskie Uzdrawianie
Ja Chrystus - ciebie uzdrawiam!
Promieniowania Chrystusowe dane przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa i przekazane wszystkim Jego dzieciom. Chrystus
objawił się i strumienie Jego uzdrawiających sił wpływają w dusze obecnych. Kto Jego słowa zachowa w swoim sercu i spełni
to, co Pan nasz objawił w promieniowaniach Chrystusowych, ten odczuje działanie Jego uzdrawiających promieni. Niechaj ten
tekst będzie zbawiennym i uzdrowieniem dla dusz i ciał ludzi.

Wprowadzenie
Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi i dusz. Jego życiodajna i uzdrawiająca siła jest w każdym z nas. On jest
wewnętrznym lekarzem i Uzdrowicielem w sercu każdego człowieka. W każdej chwili możemy się włączyć w ten strumień uzdrawiającej Miłości - odczuwając, myśląc, mówiąc i czyniąc zgodnie z Prawem, skierowując się świadomie na Moc Boskiej
Miłości, na Boga.
Podczas Promieniowania Chrystusowego Pan daruje nam Swoje uzdrawiające promienie, które wnikają bezpośrednio w
duszę i w ciało. Każdy kto się całkowicie dla Niego otwiera i Jemu powierza, może otrzymać Jego uzdrawiające siły Miłości.
Chrystus chciałby nas uwolnić od wszystkiego, co nas przygnębia i obarcza. On widzi w nas doskonałe dzieci Boże: zdrowe,
pełne Światła i Miłości, promieniujące czystością i pięknością. Chrystus pobudza duszę, daruje jej wzmożoną siłę i podnosi ją
na wyższy poziom świadomości. Zbawienie duszy; wewnętrzne zdrowie, ma pierwszeństwo. Poprzez duszę i ciało może otrzymać te siły, których mu brak - zależnie od tego, jak człowiek otwiera się dla uzdrawiających promieni, jak rozpoznaje swoje błędy
i jak za nie żałuje. Pomoc, uśmierzenie naszych cierpień lub uzdrowienie przypadną nam w udziale tak, co jest dobre dla duszy
i ciała, bowiem we wszystkim co dobre działa Łaska Boża.
Wspomagające i uzdrawiające siły odniosą tylko wówczas trwałe skutki, jeśli będziemy prowadzić pozytywne życie,
skierowane na Boga. Pan słusznie powiedział: “Pójdź i nie grzesz więcej!”
Poprzez życie w ofiarnej Miłości, która przenika nasze odczucia, myśli, słowa i uczynki, udajemy się coraz bardziej pod
działanie Boskiego strumienia Miłości. Żyjemy wówczas coraz głębiej w Jego Duchu, w Duchu absolutnej najwyższej energii.
A kto żyje w tym Duchu, jest w wysokim stopniu wolny od chorób i potrzeb, albowiem w Bogu istnieje tylko zdrowie.

Promieniowanie Chrystusowe

przed obrazem

Kontempluj te słowa

Jezu Ufam Tobie!
Niebiosa rozwierają się dla ludzi i dusz, którzy skierowali swoje zmysły na Mnie, na wewnętrznego lekarza i Uzdrowiciela, Zbawcę wszystkich ludzi i dusz.
Z nieba przyszedłem do Moich wiernych i przyjąłem szatę ziemską w Jezusie z Nazaretu. Z niebios przychodzę teraz do
Moich wiernych w duchowej postaci. Kto skierował swoje zmysły do wewnątrz, będzie odczuwał teraz Moje Promieniowanie,
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albowiem Ja podnoszę świadomość tych, którzy mogli wybaczyć swoim bliźnim i poprosili o przebaczenie, którzy poświęcili
wszystkie swoje starania i pragnienia Mnie, Chrystusowi w swoim wnętrzu. Oni są tymi, którzy teraz Mnie czują, którzy odczuwają, jak Moje promienie wnikają w ich dusze.
Ja jestem Uniwersalnym Życiem w Bogu, waszym i Moim Ojcu. Ja Duch, przyniosłem i przynoszę wam Dobrą Nowinę: Wszystko jest Życiem, w Bogu śmierci nie ma. Wszystko jest wolnością, pokojem, harmonią. W Bogu nie ma żadnych
sprzeczności, chorób, trosk i utrapień; w Bogu wszystko jest całe i zdrowe.
Aby Moje dzieci, napiętnowane chorobą, niedolą, troską i ciężkim losem, odnalazły znowu zdrowie i zbawienie i poświęciły
Odwiecznemu wszystkie swoje myśli i starania. Ja przyszedłem ponownie w Życiu Uniwersalnym, które jest Moim Dziełem,
dziełem zbawienia, uwolnienia od wszystkiego co ludzkość i każdego człowieka trapi - od choroby; niedoli, ciosów losu, głodu
i innych cierpień.
Ja posyłam moje promieniowanie nie tylko przez was, Ja posyłam moje promienie również z zewnątrz do wewnątrz. Albowiem ci, którzy skierowali swoje zmysły do wnętrza, są wzniesieni i odczuwają teraz jak Moje Promieniowanie z zewnątrz
do ich wnętrza dociera, bo Ja udałem się na czwarty stopień, aby obdarzyć was Moim Światłem i Moją Siłą· O pojmijcie, jaka
łaska darowana jest wam w tym czasie, w tej epoce! Odczuwacie łaskę, albowiem w Słowie i w czynie przychodzę do Moich
wiernych i wciąż na nowo jestem w duchowej postaci pomiędzy wami, aby darować wam Miłość, Moc, Nadzieję, Pokój i
uzdrowienie dla duszy, a jeśli to jest dla człowieka dobre, również dla fizycznego ciała.
Dziecko Moje! Do ciebie i do ciebie, do każdego jednego przemawiam. Patrz, bezgraniczna łaska daje ci wciąż od nowa
impulsy, abyś się sam rozpoznał i zmienił. Tak więc dostajesz za pomocą bólu impulsy; żeby zmienić swoje postępowanie.
Również za pomocą trwogi dostajesz impulsy; abyś w momencie strachu pomyślał, dlaczego się przestraszyłeś, co za myśli i życzenia, co za odruchy, skłonności i tęsknoty w tobie się znajdują. Podczas gdy cierpisz, ból do ciebie przemawia: “Spójrz na siebie,
nie na twoje ciało, tylko na to co odczuwasz i myślisz”.
Co ci ból chce powiedzieć? A może to: “Popatrz, ja jestem jednym z aspektów twych negatywnych myśli i uczynków.
Namyśl się nad tym i uporządkuj wszystko to, co mogłeś dzięki Mnie rozpoznać, to co było nie zgodne z Prawem w twoim
postępowaniu. Pozbyj się tego, bo mógłbyś przyciągnąć większy kompleks sprzeczności, który ewentualnie przyniesie ci chorobę
lub ciężki los”.
Dziecko Moje, rozpoznaj, zanim trafią cię ciosy losu, choroby i inne cierpienia, jesteś ostrzegany przez wiele większych
lub mniejszych zdarzeń, które z czasem skupiają się w negatywne pole energii, a w dalszym toku, w tym lub jednym z następnych
wcieleń, nawiedzają cię w postaci chorób, ciosów losu, niedoli, głodu i innych mąk. Każdego dnia łaska cię wspomaga, abyś się
mógł rozpoznać. Bierzesz na przykład igłę do ręki, chcesz coś przyszyć i ukłujesz się. Dlaczego? To ukłucie, drobna rzecz, chce
ci powiedzieć: “Bacz na to, co myślisz”. Namyśl się, komu masz przebaczyć, albo kogo prosić o przebaczenie. Nawróć się! Tak
mówi do ciebie ten drobny ból. O popatrz, dziecko Moje, a ty co robisz? Spoglądasz na twój palec i mówisz: Ukłułem się. “Ten
mały ból chce ci coś powiedzieć, dzisiaj, teraz, w tej chwili! Twój bliźni nagle otwiera drzwi, a ty się przestraszyłeś. Również
ten lęk chce ci coś powiedzieć. Drobne to zdarzenie poprzez lęk przemawia do ciebie: “Sprawdź co myślisz, mówisz i czynisz,
przezwyciężaj to, co w tobie jest ludzkie i niskie! Bowiem wiedz, że z czasem przyciągnie mnie większy kompleks winy; który
na ciebie spadnie i wywoła dużo poważniejsze skutki”.
Potykasz się o kamień. Odczuwasz w nodze, w twoim fizycznym ciele, ból. Ty spoglądasz na kamień, idziesz dalej i nie
wiesz, że ten kamień chciał ci coś powiedzieć. Innego dnia boli cię ząb, cóż ci to chce powiedzieć? Nie tylko to, że masz pójść
do tak zwanego dentysty. Ból ten chce ci jeszcze coś więcej powiedzieć. “Uważaj, dziecko Moje”, przemawia do ciebie Łaska o
czym teraz myślałeś? Jakie było wczoraj twoje postępowanie? Do kogo czujesz zawiść? Wyzbyj się tego!.
Dziecko Moje, dzień w dzień, co godzinę, co minutę, w każdej chwili Łaska cię upomina, dopuszczając liczne drobne
zdarzenia, które ci mówią: “Namyśl się nad twoim życiem.Teraz właśnie, pod wpływem tego lekkiego bólu, zbadaj twoje sumienie! Co powinieneś usunąć z twojego życia, za co prosić o przebaczenie?” Skoro zmysły swoje skierujesz do wnętrza, to twój
duch opiekuńczy ci pomoże. Poprzez twoje sumienie dowiesz się co teraz, co dziś masz oczyścić.
Wiedz, dziecko Moje, ja promieniuję na ciebie od wewnątrz i z zewnątrz, tak działam na duszę i ciało, że zaczynasz
rozmyślać o tym wszystkim co cię dzisiaj w pierwszych godzinach tego dnia poruszyło. To uporządkuj!
Teraz, Moim wzmożonym Promieniowaniem, daruję ci siły abyś pomyślał o minionych godzinach tego dnia: Co odczuwałeś? Kto lub co upominało cię, abyś przygotował się na Moje Promieniowanie? Przemyśl te minione godziny i uporządkuj
teraz wszystko, co ci przyszło na myśl. Przekaż je Mnie Chrystusowi w twoim wnętrzu!
Podnoszę rozwarte dłonie, tworzą one czarę. Jestem wśród was. Dziecko Moje, włóż wszystko, co teraz rozpoznałeś w Moją
czarę, a więc w Moje ręce ułożone w kształcie czary i tam wszystko pozostaw.
Dziecko Moje, a teraz ponownie podnoszę poziom twojej świadomości, tak abyś mógł mocniej odczuć Promieniowanie
z Mojego obrazu. Popatrz, często jeden z twoich bliźnich krzyczał na ciebie, ubliżając ci; ty w swoim wnętrzu pytałeś “Co
znaczy?” On tylko pobudzi w tobie pola energii, które zaczęły negatywnie wibrować, chcąc ci przez to coś powiedzieć.
Dziecko Moje, a cóż one chcą ci powiedzieć? Uporządkuj to, co, teraz z ciebie się wyłania. Uporządkuj to, co teraz się

2

wyraża w twoich odczuciach i myślach! Twój bliźni był tylko instrumentem, abyś ty mógł rozpoznać, co teraz możesz uporządkować.
Odczuwaj, teraz odczuwaj komu masz coś do wybaczenia! Odczuwaj to, - Ja naświetlam cię Moimi promieniami, abyś mógł
to odczuć. Proś o przebaczenie i wybacz teraz przeze Mnie, Chrystusa. A teraz pozostaw wszystkie dalsze negatywne myśli o
twym bliźnim we Mnie. A jeśli chcą cię wciąż na nowo nawiedzać, powiedz im: “Przekazałem was Chrystusowi” A jeśli
naprawdę chcecie stać się wolni od zła dla Moich oczyszczających promieni, Mojego działania, to tak uczyńcie.
O popatrz, dziecko Moje, w ten sposób przygotowuję cię na uzdrowienie przeze Mnie, Ducha Życia. Albowiem pragnę
Moim Promieniowaniem coraz głębiej wniknąć w twoją duszę, a poprzez duszę poruszyć też twoje ciało, ponieważ masz stać
się i pozostawać zdrowy i cały na duszy i ciele.
Wznoszę waszą świadomość, zbliżam was coraz bardziej w Moje Promieniowanie. A jeśli teraz włożycie w strumień Łaski
wszystko to, coście rozpoznali, i to co wam jeszcze nie jest świadome, to zbliżycie się do Mojego Promieniowania.
Więc uczyń ten krok, dziecko Moje! Złóż wszystko, co ci jest świadome i nigdy już do tego nie powracaj! Złóż i to, co
jeszcze nie jest ci świadome, przekazując je Mnie z ufnością, a ogarnie cię Moje subtelne Promieniowanie Miłości, albowiem
Miłość jest uzdrowieniem.
A teraz dziecko Moje, promieniami Moich uzdrawiających Sił dotykam twoją duszę. Duszo, wzywam cię: Otwórz się dla
Mojego Promieniowania! Rozświetla cię wewnętrzny Lekarz i Uzdrowiciel. Promieniuje w tobie Chrystus Boży.Teraz dokonuję
zbawienia w waszych duszach. Zachowaj ciszę dziecino i przyjmij co się dzieje. Zachowaj ciszę i trzymaj twoje zmysły
skierowane do wnętrza. Wczuwaj się w twoje wnętrze i odczuwaj, co dokonuje się w twojej duszy; dla twojego dobra.
Działam teraz w waszych duszach. W każdą partykułę duszy wnikają promienie Mojego Światła, Mojej Mocy i Mojego
Uzdrowienia dla waszego ciała. Ja działam w was i waszych duszach.
Miłość Chrystusa, waszego Zbawiciela, którym Ja Jestem, promieniuje teraz w wasze ciało. Promieniowanie Miłości wnika
w komórki waszego ciała. Promieniowanie Miłości wnika poprzez duszę w wasze ciało, w wasze narządy. Promieniowanie
Miłości dociera do hormonów i gruczołów. Promieniowanie Miłości przenika mięśnie i kości. Moje promienie wnikają w cały
wasz organizm.Tak, jak działam w waszej duszy; tak działam teraz w waszym ciele: Wewnętrzny Lekarz i Uzdrowiciel uzdrawia
duszę i posyła Swoje Promieniowanie Miłości do całego organizmu.To promieniowanie działa, uzdrawia, uwalnia i uszczęśliwia
cię· Ufność i nadzieja przybywają do ciebie, zaufanie i wiarę otrzymujesz w darze.
Teraz, teraz potwierdzaj w twoim wnętrzu uzdrowienie! Potwierdzaj je i wówczas, kiedy twoje ciało czuje jeszcze ciężki
los, przygnębienie i ból. Potwierdzaj uzdrowienie, potakuj ten strumień sił w tobie, dzień w dzień, każdej godziny; każdej
minuty; w każdej chwili, mówiąc: “Chrystus, Zbawienie, działa we mnie. Jestem zdrowy”. Weź te słowa do serca i pojmnj ich
sens “Jezus Chrystus przywraca mi zdrowie. Jestem zdrowy. Uzdrawiające promienie dokonują tego, co jest dla mnie dobre”.
Ufaj, dziecko Moje i rozpoznaj Łaskę, która ci w tym Promieniowaniu przypada w udziale!
Ponownie wznoszę waszą świadomość i włączam was coraz bardziej w Moje Promieniowanie z Mojego obrazu. Odczuwaj
teraz twoje zmysły; jak działam w twojej duszy. Zwracam się do każdej partykuły twojej duszy. Rozjaśnia się w tobie, a twoja
dusza nabiera sił. Teraz moje Promieniowanie ponownie wnika w twoje ciało i potęguje się w każdym narządzie: gruczołach i
hormonach, w mięśniach i kościach. Moja Moc promieniuje, Krew i Woda oczyszcza.
A ty mów teraz w twoim wnętrzu: “Jestem zdrowszy. Jestem zdrowy. Boskie dzieła dokonują się we mnie” A kiedy mówisz
“Jestem zdrowy” to nie zważaj na ciało, myśl o twojej duszy, o tej promienistej istocie w tobie, która jest nieśmiertelna. “Jestem
zdrowy”, tak przemawiaj. A to co się dokonuje delikatnie i subtelne w twojej duszy; dokona się wkrótce w twoim organizmie,
gdyż dusza jest programatorem twojego ciała.
Dziecko Moje, ponownie promieniuję na ciebie Moją Siłą, daruję ci siłę, abyś nabrał ufności, nadziei i nauczył się bezinteresownie miłować, albowiem Miłość uzdrawia.
Dziecko Moje, dowiedziałeś się, jak działa Łaska, dowiedziałeś się, że Łaska cię wciąż na nowo upomina, a twój duch
opiekuńczy ostrzega. Popatrz i w ten sposób wspiera cię Odwieczny Bóg. Jeśli ty będziesz gotowy uczynić pierwszy krok,
zwracając się do Odwiecznego, to Promieniowanie z Mojego obrazu w tobie się wzmocni. O wiedz, Ja przyszedłem, niegdyś
jako Jezus z Nazaretu, a teraz jako Chrystus Boży w duchowej postaci. Poczuj Moje duchowe Ciało, które promieniuje na
ciebie, które jest pośród was. Jestem między wami, Ja, Syn Najwyższego.
Dziecko Moje, jesteś bezpieczne we Mnie, dziecko Moje, nie jesteś opuszczone! Ja Jestem z tobą, w Promieniowaniu i w
duchowej manifestacji. Jestem z tobą, uświadom to sobie i uświadom, że jesteś nieśmiertelne. Uświadom sobie, że istnieje
Królestwo Wnętrza, twoja prawdziwa Ojczyzna. Uświadom to sobie i nie bój się! Miłość ogarnia cię każdego dnia, każdej
godziny; każdej chwili i na wieki. Widząc to i doznając tego przez urzeczywistnienie Boskiego Prawa, staniesz się zdrowy i cały.
Ja, Syn Boży; w duchowej manifestacji, powracam do Wewnętrznej Ojczyzny, do Wewnętrznego Królestwa, ale Moje
Promieniowanie pozostaje i działa nadal w was. Powoli przywracam waszej świadomości poprzedni poziom, lecz Ja pozostaję
i działam dalej w was w Promieniowaniu waszego Zbawiciela i Wewnętrznego Lekarza Uzdrowiciela. Duchowa manifestacja,
Ja Syn Boży; idę do Ojca, powracam, zabierając ze sobą niezliczonych świetlnych posłańców, którzy was otaczają, a wasze duchy
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opiekuńcze pozostają z wami. One prowadzą i upominają was. One są z wami i wówczas, kiedy powrócicie do waszych ziemskich
siedzib. Bądźcie tego świadomi: Pozostajecie w Mojej Miłości, pozostajecie pod Moją opieką. Moje dzieci, Moje dzieciątko,
spokój i Pokój!

Druga kontemplacja z Chrystusem
Mój Pokój przynoszę wam!
Kontempluj te słowa przed obrazem Jezu Ufam Tobie!
Ja, Chrystus, wasz Zbawiciel, który wam toruje drogę, przybywam od Ojca, aby wam, którzy jesteście w szacie ziemskiej,
darować Miłość i uzdrowienie. Przyszedłem jako Jezus z Nazaretu, przychodzę jako Chrystus w Duchu. Moje słowo płynie
poprzez słowa tego druku, abyście Mnie mogli zrozumieć, wy którzy żyjecie w szacie ziemskiej.
Przychodzę do was z pozdrowieniem Niebios dla tej Ziemi i dla wszystkich obszarów oczyszczania dusz: Pokój niech
będzie z wami!
Podnieście wasze serca do świadomości i poczujecie że Pokój was przenika. Wznieście wasze serca do wyższej świadomości,
że Ja jestem pośród was. Błogosławiona dusza, która może to pojąć, jej przypadnie w udziale nieskończona Łaska. Pouczyłem
was, że każdy ból, nawet każde ukłucie szpilki chce wam coś powiedzieć. Pouczyłem was, że również wasza dusza poprzez
wasze pięć zmysłów chce wam w każdej chwili coś powiedzieć. Pouczyłem was, że wasz duch opiekuńczy poprzez sumienie i
zmysły was upomina. Upomina was również odwieczny Duch w waszej duszy; Duch waszego i Mojego Ojca, w którym Ja
jestem siłą częściową z Prasiły.
Dzieci Moje, czy w ostatnich dniach i tygodniach byliście rozważni? Czy urzeczywistniliście to, czego Ja was uczyłem?
Jeśli tak, - to byliście w stanie sobie wiele rzeczy uświadomić i wiele rzeczy uporządkować. Jeśli jednak nie skorzystałeś z tych
dni, dziecko Moje, jeśli nie zmieniłeś swego postępowania, to Moja uzdrawiająca Siła mogła nie zadziałać ani w twojej duszy;
ani w twoim ciele. Jeśli pozostałeś dawnym człowiekiem z twoimi starymi wadami, to chcesz wiele zatrzymać. Nie chcesz uwolnić się od błędów które rozpoznałeś jako przyczyny, które ty stworzyłeś.
Zapytaj siebie, dlaczego nie chcesz tych rzeczy rozwiązać? Może chcesz prawować się z twoim bliźnim, bo myślisz że
masz rację? Z chwilą, gdy chcesz się prawować z twoim bliźnim, to już nie masz racji. Albowiem kto się prawuje, ten nie jest
po stronie prawa, ten tyleż przyczyn stworzył jak i bliźni z którym chcesz się prawować, dziecko Moje.
Prawowanie, sprzeczanie się, jest żądzą władzy. Jeśli więc chcesz się prawować, to jesteś żądny władzy. Jeśli jednak dążysz
do sprawiedliwości, to staniesz się pokorny; to znaczy, że wprawdzie objaśnisz twojemu bliźniemu jego błędy, które rozpoznałeś,
będziesz więc wyjaśniać ze względu na sprawiedliwość, ale nigdy nie będziesz się prawować, abyś ty miał rację.
Jeśli bezinteresownie wszystko wyjaśniłeś w imię sprawiedliwości, tak że twój bliźni może teraz zastanowić się nad swymi
błędami, to uczyniłeś to, co do ciebie należy. Gdy twój bliźni nie chce tego przyjąć, kiedy dalej cię potępia i widzi ciebie w
fałszywym świetle, w świetle swoich wyobrażeń i pragnień, wówczas ćwicz się dalej w pokorze, odejdź i zostaw go.
Jeśli dalsze błędy są popełniane, to możesz znów zwrócić bliźniemu na nie uwagę, ale nie prawuj się, bo tym samym już
nie masz racji. Albowiem ten kto się prawuje, musi się przed sobą przyznać, że i on jest winny.
Jeśli twój bliźni nie chce tego przyjąć, możesz go jeszcze zapytać: “Co ja tobie uczyniłem?” A potem pójdź i nastaw obydwa
policzki, bo ten, który jest sprawiedliwością, Bóg, twój Pan i Ojciec, wie o wielu rzeczach. On ci pomoże, On, Słońce Sprawiedliwości spowoduje, że wszystko ujrzy światło dzienne.
Popatrz, dziecko Moje, to czego nie chcesz rozwiązać, to - o co chcesz się prawować, to lgnie do ciebie i tym jesteś związany.
Więc rozpoznaj i pojmij w twoim sercu: To co ty związałeś i nie chcesz rozwiązać, pozostanie związane również w sferach
oczyszczania po śmierci twojego ziemskiego ciała. To co ty tu na ziemi rozwiążesz, miłując twojego bliźniego i pozostawiając
mu wolną wolę, będzie rozwiązane również poza tym światem, w obszarach oczyszczania. To, co związujesz na tej Ziemi,
ponownie ujrzysz i będziesz musiał rozpoznać, i z tym co związałeś będziesz musiał przyjść na ten świat od nowa, znów przybrać
szatę ziemską i może stać się, że znowu los cię połączy z ludźmi, których ty w poprzednim życiu związałeś. Albowiem wszystko
musi być rozwiązane. Wszelka energia musi krążyć, abyś ty, o duszo, mogła jako świetlna istota znów powrócić do wiecznie
płynącej wszech harmonii, do Światła, gdzie wszystko płynie, gdzie nie ma cieni, ponieważ nic nie jest związane.
Dziecko Moje w szacie ziemskiej, Ja daję ci możliwość, abyś znowu się nad sobą namyślił. Któż to jest, z kim chcesz się
prawować, lub się prawujesz? Spójrz teraz nie na tego z kim chcesz się prawować, lub prawujesz, lecz spójrz na siebie samego.
Dlaczego przez prawowanie się chcesz przywiązać do siebie swego bliźniego? To, czego od niego oczekujesz, spełnij ty sam!
Proś o przebaczenie i przebaczaj.
Kogo przywiązałeś do siebie? Czego od niego oczekujesz? Co chciałbyś aby on dla ciebie uczynił, to uczyń najpierw ty.
Uczyń to najpierw w myślach i jeśli trzeba, również w rzeczywistości po zakończeniu tego seansu.
Moje dziecko, rozpoznaj, że choroby; troski, utrapienia i dużo innych spraw mogłoby zostać ograniczone, uśmierzone lub
wręcz zniesione, zanim zadomowią się w twoim ciele. Ty sam zadecydujesz o tym, co i w jakim stopniu dokona się w twoim
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ciele na skutek przyczyn, które stworzyłeś. Łaska twego odwiecznego Ojca we Mnie, twoim Zbawicielu, upomina cię w każdej
chwili i chciałaby odebrać tobie to, coś rozpoznał i Mnie przekazał.
Poprzez ból, poprzez twoje zmysły; Duch ci przekazuje, co masz uporządkować. Jeśli zrobisz to na czas, wówczas te przyczyny jakie stworzyłeś w twojej duszy będą stopniowo zniesione, a więc przemienione w pozytywną energię, a ty już nie będziesz
musiał cierpieć i zbierać tego, co niegdyś zasiałeś. A jeśli niejedno będziesz musiał wziąć na siebie, to jest to dla twojego dobra.
Jest ci dane, abyś sobie przypomniał, rozmyślił się, wybaczył i prosił o wybaczenie, abyś myślał i żył pozytywnie. Wówczas to
co jest związane, rozwiąże się.
Dziecko Moje, Ja darowałem ci skarby Niebios z Odwiecznego Prawa, abyś dobrze poznał Prawo przyczyny i skutku i na
czas uporządkował to, co dzień w dzień rozpoznajesz dzięki wielu znakom jakie otrzymujesz: abyś stał się wolny, szczęśliwy i
błogosławiony przez Moc Chrystusa.
Dziecko Moje, jeśli w ostatnich dniach i tygodniach zbadałeś swoje sumienie, jeśli wiele rzeczy zmazałeś i starasz się już
nie czynić tego, coś rozpoznał, to teraz czujesz się bliski Mego Serca. Wczuwaj się w siebie, sprawiedliwy synu, sprawiedliwa
córko, wczuwaj się w siebie i odczuj pomoc i działanie twojego Zbawiciela. Ja działam w twojej duszy. Ja dotykam twoją duszę
i twoje ciało.
Ty sprawiedliwy synu i sprawiedliwa córko Ojca, wy którzy postaraliście się o to, co rozpoznane przekazać, to co rozpoznane uporządkować, to co rozpoznane pozostawić w Duchu i już tego nie czynić, Ja teraz wznoszę wyżej waszą świadomość i
przyciągam ją do Mojego Serca. Odczuwaj dziecko Ojca, Moją bezpośrednią obecność. Odczuwaj ją, odczuwaj Mnie w tobie!
Światło twojego Zbawcy potęguje się w twojej duszy, Światło twojego Zbawiciela promieniuje teraz w twoje ciało. Odczuwaj Mnie w twoich narządach, odczuwaj Mnie w twoich mięśniach i kościach, odczuwaj Mnie w twoim oddechu. Ja pulsuję
przez ciebie, sprawiedliwe dziecko Ojca, które dołożyło starań aby myśleć i żyć zgodnie z Prawem. Tobie szczególnie daruję
teraz Moje wzmożone promieniowanie.
Ja promieniuję w twojej duszy, Ja przenikam twoją duszę. Moje promieniowanie wzmaga się w twoich narządach, mięśniach i kościach. Promieniuję w twojej krwi. Jestem twoim krążeniem, działam w każdej komórce, sprawiedliwe dziecko Ojca.
Jeśli postępowałeś według Moich wskazówek, to otrzymasz teraz twoje wynagrodzenie. Jest to nagroda Niebios.
Ja Chrystus, wzmacniam i rozświetlam twoją duszę. Odczuj jak Ja działam w twojej duszy! Wczuj się w twoje wnętrze:
harmonia działa w twoim ciele, uzdrawiające siły przepływają przez cały twój organizm. Twój oddech - to Ja. Od dychaj Mną,
dziecko Moje.
Duch przepływa przez ciebie, Duch rozżarza cię. Twoje nerwy są w harmonii, Moja sila płynie przez twoje nerwy. Dusza
i ciało są czujne, dusza i ciało odbierają moje promieniowanie. Chrystus, twój Zbawiciel uzdrawia. Ja uzdrawiam twoją duszę.
Poprzez światłą duszę uzdrawiam też twoje ciało, jeśli ty Moje zlecenia, prawidłowości Miłości i Pokoju, spełniłeś i dalej spełniasz.
Odbieraj Moje promieniowanie, sprawiedliwe dziecko, Ja promienuję. A ci, którzy dzień w dzień coraz bardziej spełniają
Wolę Ojca, będą jeszcze więcej wzniesieni: Podnoszę poziom świadomości tych, którzy dzień w dzień czynią Wolę Ojca. Odczuwajcie Moją obecność, odczuwajcie ją. Zbliżam się do tych, którzy są sprawiedliwi, nakładam im ręce, aby ich obdarzyć.
Kroczę przez wasze szeregi. Promieniuję na każdego, ale ci, którzy się starali i dalej się starają spełniać Wolę Ojca, ci odczuwają Moje duchowe ręce, albowiem ich dusze rozbudziły się we Mnie, w Chrystusie.
Kroczę przez wasze szeregi, wysyłam do was promieniowanie Mojej Miłości i sprawiedliwości odczuwają Moje promieniujące ręce. Ja promieniuję, Ja uśmierzam i uzdrawiam. Zależnie od waszego oddania się pod Moją, pod Ducha opiekę,
będziecie ją odbierać.
Dziecko Moje, zbliżam się do ciebie Moim promieniowaniem. Jestem ci bardzo bliski, teraz poprzez twój oddech wysyłam
Moje promieniowanie w twoje ciało: wdychaj Moje tchnienie! O komórki ciała, Ja napełniam was Moją siłą. O narządy; wasza
wibracja staje się wyższa, jaśniejsza i czystsza, albowiem Ja działam w was. Ja oddycham w waszym wnętrzu, Ja ożywiam Moim
tchnieniem każdą komórkę waszego ciała, każdy narząd. Ja ożywiam Moim tchnieniem wasze mięśnie, kości, gruczoły i hormony. Moje tchnienie przenika cały organizm. Odczuwaj Mnie w sobie, dziecko Moje.
Ponownie podnoszę poziom waszej świadomości. Ci, którzy są sprawiedliwi czują, jak im lżej. Ci, którzy są sprawiedliwi
czują, jak uwalniam ich od ludzkiego “ja”. Teraz ponownie posyłam Moje promienie poprzez wasz oddech do całego organizmu.
Promieniuję w wasze kości, komórki, w każdy narząd. Promieniuję w wasze naczynia krwionośne, w wasze gruczoły i hormony,
cały układ kostny. Za sprawą Mojego Światła odkaża i oczyszcza się wasz organizm. Komórki, narządy, gruczoły i hormony;
cały organizm oddycha w Moim Świetle.
O duszo, raduj się! Zbawienna Siła jest ci bliska. O człowieku ciesz się, bo Pan jest z tobą! Weź ten dar łaski i zachowaj
go jak skarb w twoim sercu, spełniając to, co Ja ci objawiłem i objawiam, albowiem Ja Jestem odwiecznie płynącym Prawem,
które cię w każdej chwili upomina, które cię prowadzi i wspiera.
Moje promieniowanie wycofuje się. Zależnie od waszych myśli i uczynków powrócicie teraz do waszego obecnego stanu
świadomości, powracacie więc do waszego obecnego stanu świadomości.
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Stoję ponownie pomiędzy wami i promieniuję Moim Światłem na was, jest to uzdrawiające i zbawienne Światło. To
światło odbieraliście zgodnie ze stopniem waszego urzeczywistnienia, będzie ono nadal promieniować. A jeśli będziecie dalej
urzeczywistniać, to Światło, Moje światło będziecie coraz silniej promieniować w waszej duszy i w waszym ciele. To Światło
właśnie przynosi wam ochronę i szczęście. Jest to Światło Ojca, które otrzymujecie przeze Mnie, Chrystusa, Waszego Zbawcę.
Dzieci Moje, Ja idę do Ojca, ale Moja Siła i Moje Światło będzie z wami. Ja oddalam się, ale nie jesteście sami, Mój Duch
jest z wami. Ci, którzy czynią wolę waszego i Mojego Ojca, to są zaprawdę wasi bracia i siostry. Oni już teraz na tej ziemi
tworzą wielką rodzinę. Kto czyni Wolę Ojca, ten jest świadomie Moim bratem i Moją siostrą. Oni będą żyć w jedności, jeden
z drugim we Mnie, w ich Bracie, a Ja będę świadomie częściej między tymi, którzy są Moimi świadomymi braćmi i siostrami.
Moja Siła pozostaje w was i Moje promieniowanie dalej w was działa! Jestem wam tak bliski przez wszechobecnego Ducha.
Nie smućcie się. Daję wam te słowa, niechaj żyją one w was: Kto jest waszym bratem, kto jest waszą siostrą? Ci, którzy czynią
wolę odwiecznego Ojca.
Pokój i Miłość pozostają przy was, Duch Święty od wieków na wieki. - Pokój Moje dzieci, jako istota duchowa Jestem
jeszcze z wami, ale powracam do Ojca. Moja Siła i Moje Światło pozostają jednak z wami.

Pokój i Miłość wam pozostawiam!
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