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Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô
Gửi đi và Nhận những Suy Nghĩ, và các Tác Dụng của Nó
Vì vậy, Đức Chúa phán:
1. Có những lực vô hình trước mắt con người và không được biết đến bởi khoa học của con người,
liên tục ảnh hưởng đến đời sống của các con.
2. Có những người tốt và những người xấu, một số người cho mình sức khỏe và những người khác gây
bệnh. Có một số tràn ngập ánh sáng và những người khác với bóng tối.
3. Những lực này phát sinh từ đâu? Từ tinh thần, hỡi các môn đệ, từ tâm trí và từ những cảm xúc.
4. Mọi linh hồn nhập thể và tái sinh đều phát ra những rung động khi họ suy nghĩ; mọi cảm xúc đều
tác động. Các con có thể chắc chắn rằng thế giới chứa đầy những rung động này.
5. Bây giờ các con có thể dễ dàng hiểu rằng các lực và ảnh hưởng lành mạnh phải tồn tại ở nơi mọi
người nghĩ và sống tốt, và nơi họ sống bên ngoài luật pháp và các quy định được xác định bởi lòng tốt,
công lý và tình yêu, phải tồn tại các thế lực xấu.
6. Cả hai đều xâm chiếm không gian tâm linh, đấu tranh với nhau và ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của
con người. Nếu con người biết cách phân biệt giữa chúng, chúng lấy cảm hứng tốt và từ chối những
ảnh hưởng xấu đó, nhưng nếu con người yếu đuối và không chuẩn bị trong việc thực hành sự công
chính, họ không thể đối mặt với những rung động này và có nguy cơ bị khuất phục để thống trị họ và
họ trở thành nô lệ của điều ác. (40, 58 - 63)
7. Mọi thứ thuộc về tâm linh trong Vũ trụ là một nguồn ánh sáng, hữu hình hoặc vô hình đối với các
con; ánh sáng đó là sức mạnh, nó là sức mạnh, nó là nguồn cảm hứng. Từ những ý tưởng, lời nói và
hành động, ánh sáng cũng phát ra, theo sự thuần khiết và độ cao mà họ có. Ý tưởng hoặc hành động
càng nâng cao, sự rung động và cảm hứng tinh tế và nhẹ nhàng phát ra từ nó. Mặc dù cũng khó khăn
hơn cho những người nô lệ của chủ nghĩa duy vật nhận thức nó; tuy nhiên, hiệu ứng được phát huy
về mặt tâm linh bởi những suy nghĩ và hành động nâng cao, là rất lớn. (16, 16)
8. Một khi từ tâm trí của các con xuất hiện một ý tưởng hoặc một ý nghĩ về ánh sáng, theo cách đó nó
đạt được mục tiêu của nó để hoàn thành sứ vụ có lợi của nó. Nếu thay vì những suy nghĩ tử tế, những
thứ phát ra không trong sạch xuất phát từ tâm trí của mình, chúng sẽ chỉ gây hại cho bất cứ nơi nào
các con gửi chúng đi. Ta nói với các con rằng, những suy nghĩ là hành động, và như vậy chúng vẫn
được viết trong cuốn sách tồn tại trong lương tâm của các con.

9. Nếu việc làm của các con là tốt hay xấu, các con sẽ nhận được nhân lên những gì các con muốn cho
anh em của mình. Nhưng tốt hơn là tự làm hại mình, thay vì ước điều đó với một trong những người
anh em của mình.
10. Đó là lý do tại sao trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã nói với các con: về những gì các con đã gieo thì
các con sẽ gặt, vì điều cần thiết là các con phải nhận thức được những kinh nghiệm của mình trong
cuộc sống này và rằng các con nhớ vụ thu hoạch sẽ mang lại cho mình hạt giống mà mình đã gieo,
mặc dù đã được nhân lên.
11. Ôi! Nhân loại, làm thế nào các con đã bỏ bê để suy ngẫm, cảm nhận hoặc sống theo lời dạy của
Thầy! (24, 15 - 18)
12. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con rằng, các con không biết sức mạnh của suy nghĩ. Hôm nay Ta
nói với các con rằng, suy nghĩ là giọng nói và thính giác, nó là vũ khí và lá chắn. Nó tạo ra và phá hủy.
Suy nghĩ cắt giảm khoảng cách với những người vắng mặt, và tìm kiếm những người đã bị lạc mất.
13. Biết các vũ khí của mình trước khi trận chiến bắt đầu; Người biết chuẩn bị bản thân sẽ mạnh mẽ
và bất khả chiến bại. Không cần thiết phải sử dụng vũ khí sinh tử, thanh kiếm của các con sẽ được cho
là thuần khiết và sạch sẽ, niềm tin và lòng hảo tâm của mình. Ngay cả trong im lặng, giọng nói của các
con sẽ vang lên như một thông điệp hòa bình. (76, 34)
14. Hãy cảnh giác, cẩn thận để không làm vấy bẩn tâm trí của mình với những suy nghĩ không trong
sạch; tâm trí là sáng tạo và khi các con dành không gian cho một ý tưởng xấu xa, nó sẽ dẫn các con
đến những mặt phẳng thấp hơn và tinh thần của các con sẽ bị bao quanh bởi bóng tối. (146, 60)
15. Những suy nghĩ gia nhập của vô số người sẽ có khả năng đánh bại những ảnh hưởng xấu xa, lật đổ
những thần tượng từ bệ của chúng. (160, 60)
16. Hôm nay Ta có thể đảm bảo với các con rằng, trong tương lai thông qua suy nghĩ sẽ đạt được sự
phát triển vượt bậc, và thông qua đó, nhiều rào cản mà ngày nay các dân tộc và thế giới riêng biệt sẽ
biến mất. Nếu các con học cách giao tiếp trong suy nghĩ với Cha của mình, nếu các con đạt được tinh
thần để giao tiếp với Thần Khí, thì có thể gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với anh em của mình, họ
có thể nhìn thấy hay vô hình, có mặt hay vắng mặt, và ở gần hay xa? (165, 15)
17. Suy nghĩ của các con luôn đến với Ta, bất kể chúng không hoàn hảo đến mức nào, và Ta nghe thấy
những lời cầu nguyện của các con, ngay cả khi chúng thiếu niềm tin mà các con nên luôn đặt vào
chúng. Điều này là do Thần Khí của Ta nắm bắt được những rung động và cảm xúc của tất cả chúng
sinh.
18. Tuy nhiên, những người thấy mình xa cách người khác bởi sự ích kỷ và xa cách với đời sống tinh
thần, bởi chủ nghĩa vật chất mà họ cho phép mình được bao bọc trong ngày hôm nay, không được
chuẩn bị để giao tiếp với người khác bằng suy nghĩ của họ.

19. Tuy nhiên, Ta nói với các con rằng, cần phải bắt đầu giáo dục tinh thần của mình; để làm như vậy,
nói chuyện với các linh hồn, ngay cả khi các con không có câu trả lời rõ ràng từ họ.
20. Ngày mai, khi tất cả các con đã học được cách cho đi, các con sẽ bắt đầu có những chỉ dẫn về một
giao tiếp tâm linh, chưa bao giờ được tưởng tượng bởi con người. (238, 51)
Sức Mạnh của Cảm Giác, Ham Muốn và Nỗi Sợ Hãi
21. Lúc nào các con cũng rung động cả về tinh thần và tâm linh, nhưng hầu hết thời gian các con đều
tỏa ra sự ích kỷ, hận thù, bạo lực, phù phiếm và những đam mê thấp kém; các con bị thương, và cảm
nhận nó khi các con bị thương, nhưng các con không yêu, và vì vậy các con không cảm thấy nó khi các
con được yêu. Vì vậy, với những suy nghĩ điên rồ của mình, các con sẽ bão hòa môi trường mà các con
sống với nỗi đau, lấp đầy sự tồn tại của mình với cảm giác tồi tệ. Ta nói với các con: Hãy bão hòa tất cả
với sự bình an, hòa hợp và tình yêu, và rồi các con sẽ hạnh phúc. (16, 33)
22. Đừng bao giờ nghĩ xấu về những người không yêu mình, cũng không trở nên bực tức với những
người không hiểu mình, vì ngay cả những cảm xúc gần gũi nhất mà các con dành cho đồng loại cũng
được truyền tải bằng suy nghĩ của mình. (105, 37)
23. Các con có thấy những người tìm kiếm quyền lực thông qua vũ lực không? Rất sớm, các con sẽ
thấy họ bị thuyết phục về lỗi lầm của họ.
24. Ta sẽ chứng minh cho họ thấy rằng chỉ nhờ lòng tốt, đó là sự xuất phát của tình yêu, người ta mới
có thể thực sự vĩ đại và mạnh mẽ. (211, 22 - 23)
25. Các con cần niềm tin để ngước mặt lên mỉm cười với hy vọng và hướng tới tương lai mà không
nghi ngờ hay không tin tưởng, vì Ta đang ở trong tương lai của các con.
26. Các con có thường xuyên bị bệnh vì nghĩ rằng mình như vậy, bởi vì các con tin rằng mỗi bước đi
của số phận hay bị đe dọa bởi nỗi đau không? Đó là khi tâm trí của các con thu hút bóng tối, và với nó,
bao quanh cuộc sống vật chất và hành trình tâm linh của mình.
27. Tuy nhiên, ở đây các con có Ta để khơi dậy niềm tin của mình vào cuộc sống, sự thật, sự vĩnh cửu
và sự bình an hoàn hảo, và dạy các con một lần nữa để thu hút ánh sáng cho chính mình. (205, 28 29)
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28. Con người có hai điểm yếu. Anh ta không nỗ lực để xóa bỏ những điều bịt mắt mình để nghiên
cứu những Giáo huấn tâm linh nâng cao của Ta, và anh ta cũng không muốn tách mình khỏi những
thú vui vật chất, ngăn cản bước tiến tâm linh của anh ta. Vì thế, anh ta đã trở thành nô lệ cho những
thú vui ích kỷ của mình. Tinh thần của anh ta giống như một con người bị tê liệt, người không có nỗ
lực để tự chữa lành vết thương.
29. Trong tất cả các tầng lớp của cuộc sống, bất cứ nơi nào Ta nhìn, Ta đều thấy phần lớn con người là
yếu đuối. Điều đó nghĩa là gì? Rằng các con không đủ sức mạnh để thoát khỏi vũng bùn mà các con
tìm thấy chính mình, hoặc từ sự lười biếng, gây ra bởi các mối ràng buộc, nó cột chặt các con với vật
chất, và đó là khởi đầu của mọi tật xấu và sai lầm.
30. Nhưng mọi người không muốn sử dụng sức mạnh mà họ đã được ban cho, đó là ý chí, ý chí nên là
nhà lập pháp tối cao, cần phải tuân theo, và phối hợp với lý trí, giao tranh giữa sức mạnh chống lại sức
mạnh , đế chế chống đế quốc; một mặt là những đam mê và ham muốn, về lý lẽ và ý chí khác, cho đến
ngày lý do và ý chí sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng và các con có thể nói rằng mình được tự
do.
31. Sau đó, các con có thể là những nhà tiên tri vĩ đại, những người giác ngộ vĩ đại, siêu nhân; sau đó
các con sẽ có thể sống giữa những con thú và chơi với các loài bò sát, vì thực sự Ta nói với các con,
chính những lỗi lầm khiến các con sợ những đứa em nhỏ này của mình, và đó là lý do khiến chúng tấn
công các con.
32. Tuy nhiên, nếu các con quan sát mọi người, các con sẽ thấy có những người hung dữ hơn những
con cọp và độc hại hơn những con rắn hổ mang. (203, 3 - 6)

