
205. Zrozumcie Błędy Religii - Księga Prawdziwego Życia 

1. Przyjdź otrzymać istotę Mojego nauczania. Pozwól swojemu duchowi odpocząć, a sercu i umysłowi 

poczuć duchowy spokój. 

2. Przyjdźcie do Mnie w duchu, abyście mogli poczuć pokój Boskiego Mistrza. 

3. Podobnie jak przybyliście, aby być świadkami Mej manifestacji, wasi bracia również przybędą z 

odległych krajów, szukając oświecenia z tych nauk. 

4. Na początku dam wszystkim nauki, które mogą zrozumieć, przygotowując w ten sposób ich duchy 

na nauki, które podam później. 

5. Uważnie przeanalizuj Moje słowo, aby znaleźć istotę mojej doktryny. Bądź świadomy, że to człowiek 

musi przestrzegać moich praw. Człowiek nie powinien zmieniać moich praw ze względu na wygodę lub 

przekonania. 

6. Gdybym pozwolił wam praktykować Moją doktrynę zgodnie z waszą wolą, wtedy pozostalibyście 

duchowo w stagnacji na zawsze. Nigdy nie pozwolilibyście, aby wasz duch ewoluował i doskonalił się. 

7. Różne religie praktykowane przez ludzkość nie osiągnęły postępu duchowego, ponieważ nie 

przestrzegały Bożych praw. Człowiek postanowił wypełnić swoje praktyki religijne mitami i błędnymi 

interpretacjami. 

8. W tym okresie wielu musiało oddzielić się od religii, aby szukać Mnie swoim duchem, aby mogli 

rozwijać swoje duchowe dary i zdolności. Intuicyjnie wiedzieli, że posiadają te dary. 

9. Osoby te słuchały swego wewnętrznego głosu, który mówi o duchu i życiu wiecznym. 

10. Musiałem was oddzielić od różnych ścieżek, którymi podróżowaliście, abyście mogli rozpocząć 

swoją podróż do Boskiego Ojca i otrzymać Moje duchowe oświecenie i objawienia. Chcę, abyście 

ewoluowali duchowo, abyście mogli postrzegać życie z rozwiniętym duchem. 

11. Czym jest ciało fizyczne bez ducha? To masa martwych komórek. Chociaż duch i ciało wywodzą się 

od Boga, duch jest tym, który odzwierciedla prawdziwe życie wieczne. 

12. Czy kiedykolwiek myślałeś, że skoro wszystko pochodzi od Boga, Bóg jest w tobie? Dlaczego on jest 

w tobie? Czy mógłby być w tobie, nie ujawniając się nigdy? Wtedy nie byłby Bogiem, ponieważ Bóg 

jest obecny wszędzie, komunikując się, oświecając i objawiając się. Nie zakładajcie, że Bóg nie będzie 

przekazywał wam swojego przesłania miłości. Niech będzie wiadomo, że Bóg chce się objawić 

duchowo przez was. 

13. Czy wiedziałbyś, jak mi odpowiedzieć, gdybym cię zapytał, dlaczego Bóg jest w tobie? Skoro jest 

wszechmocny, dlaczego jest w tej części waszej istoty którą nazywacie duchem? Dlaczego chce, abyś 

pokornie praktykował jego nauki? Nie możecie mi odpowiedzieć, uczniowie, ponieważ nie nauczono 

was jak medytować.  



Zatem nie wiesz, dlaczego Ojciec jest w tobie i dlaczego wyraża się poprzez każdy z twoich czynów. 

Jeśli jednak naprawdę poświęcisz się studiowaniu i praktykowaniu mojej doktryny, wkrótce będziesz 

w stanie odpowiedzieć na te pytania i inne, które są bardziej dogłębne. Kiedy osiągniesz to 

oświecenie, naprawdę będziesz wiedział, dlaczego Boski Ojciec mieszka w każdym z jego dzieci. 


