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Översättarens kommentarer

Detta är en översättning av boken ”PHOENIX OPERATOR-OWNER MANUAL” som första gången 
publicerades 1991 av America West Publishers. P.O. Box 2208. Carson City, NV 89702, USA. För 
mer  information  angånde  denna  bok  (journal)  eller  andra  journaler   (så  kallade  ”Phoenix 
Journals”) besök www.phoenixsourcedistributors.com.

Denna bok finns gratis i pdf-format på ovan nämda webbadress eller på www.balanslagarna.se. 
Översättaren ber  läsaren notera  vissa svårigheter  under översättningsarbetet  då det  engelska 
språket till tider använder utryck som anspelar på det engelska språkets ”vinklingar” och där det 
svenska språket saknar motstycke. På de platser där jag stött på problem försöks uttrycken redas 
ut på bästa sätt och ibland visas det engelska (orginal)ordet i parentes. 

Stöts  ”oklarheter”  på  så  hänvisas  läsaren  till  den  engelska  orginalversionen  då  det  alltid 
förekommer  risk  för  feltolkningar  i  förbindelse  med  översättning.  Bokens  orginalspråk  är 
engelska. Översättningen är gjord så noggrant som möjligt i ett försök att bevara både innehåll 
och betydelse såsom skildrat i orginalversionen. Eventuella felstavningar och andra typografiska 
fel  är  helt  och  hållet  översättarens  ”fel”  och  bör  inte,  på  något  sätt,  ”kasta  skuggor”  över 
orginalversionen.

Tack för visad förståelse.

/Michael Johansson
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INTRODUKTION

ATON

Jag kommer denna dag då ni skall erbjudas att igenkänna Min närvaro. Jag är. JAG ÄR LAGEN, 
SANNINGEN, och ORDET. Ni behöver inga brinnande buskar, ej heller ormar runt stavarna – ej 
heller behöver ni flammande hjul i kosmos. Hör mig väl, barn, för ni som blivit missledda till  
mörkrets  hörn  och  till  ett  uppförande  som  lett  till  obalans  på  er  planet  samt  nedsmutsat 
perfektionens område, ni skall höra Mig, hitta Sanningen och vända er mot Sanningen under 
dagarna som följer, eller bli separerade till platser där Min närvaro ej finnes. Så som ni gjort era 
val, och fortsätter att agera mot lagarna givna till ert släkte i syfte att bevara balans och själens 
riktning och helhet, så skall ni fortsätta på fiendens platser där er motståndare dragit er ned. Ni  
har lagt förnuft och gudfruktiga tankar åt sidan och trätt in i mörkrets platser - hävdande att ni  
inte vet vad som är Sanning och levt enligt det som människan gjort "lagligt", men vilket förblir 
"olagligt". Nu sprider ni den förbindande "inröstade” onda lagen som påtvingats er i er "moderna" 
värld och som orenat ALLT som återstod heligt och underbart bevågat till er.

Jag har skickat Mina Sändebud att förmedla Sanningen till er av planeten Jorden (Shan) och jag 
har skickat ORDET och fram till slutet av cykeln så skall det vara. Du har ingen möjlighet att 
känna  till  "tiden"  som skulle  kunna ha  givits  dig  att  hitta  din  väg  in  till  den  upplysta  väg 
bestående av Gudomligt beteende och Sanning.

Ni fortsätter att vandra omkring i ert blodbad, fördömande av Mina budbärare. Välsignade är de 
som ser och hör för deras skall vara MITT KUNGARIKE. Välsignade är ni som tålmodigt delar med 
er av Sanningens Ord till era bröder, för ni skall snart beskåda MITT VÄSEN. Jag är lika nära som 
andetaget; jag ser och vet allt inom var och en av Mina Barns väsen och ni har tagit Mig ned i 
helvetets  hål  genom  era  lortiga  och  onda  handlingar  vilka  ni  döljer  och  gömmer  i  mörka 
hemligheter och bedrägerier även från dem ni hävdar att ni skyddar och älskar; ni begår förräderi 
mot det som placerades i er vård och ni förstör den; ni lurar era egna barn som överlämnades till 
er omsorg  - de som fortfarande icke är mördade - nu fyller ni dem med lögner och lär dem att  
mörda, råna, leva i svek, krig och missbruk. Allt som ni gjort skall likaså återbesöka er, och ej 
heller skall de som vilseletts vara inom Ljusets platser - för ni har släckt Sanningens och Ljusets 
låga inom dem.

Ni undrar, "Vad betyder 'Faderns synder skall bäras av hans barn'?" Det betyder att så som du 
böjt och förvrängt kvisten på det sjuka trädet, så skall sjukdomen ha spridit sig och frukten blivit  
förstörd och förruttnad. Ni skall bära era egna blodslinjer in i separationens tomrum om ni inte  
ändrar er.

Ni tyder lagarna som givits för er resa och ni använder bränslet som förbrukar den energi som 
driver fram era fordon - istället för att flytta dem i vackra rörelser till de odödliga och upplysta 
platserna där ni utvecklar er vidare till  de platser där de högt svävande Örnarna i Min flotta 
befinner sig.

Vad menar Jag när Jag säger er: "Till alla som övervinner - som in i det sista fortsätter att göra 
saker  som behagar  Mig  -  Jag  skall  ge  makt  över  nationerna ---  Och Jag  kommer att  ge  er 
Morgonstjärnan?" Jag menar att ni ska ha överflöd, ära och det onda imperiet ska falla i spillror  
vid  fötterna av  Mina värdar  och Mitt  folk,  och platsen skall  återgå  till  de  lagar  som givits  i  
Sanning, Balans och Harmoni.  Morgonstjärnan? Motståndaren (Satan) har tagit  namnet,  som 
gavs till hans första fullkomlighet, och slitit sönder skönheten och perfektionen och kallar sig 
ändå  "Morgonstjärnan  "  -  "Den  Stora  Vita  Morgonstjärnan".   Motståndaren  skall  lämnas  i 
händerna till Mitt folk som vänt sig till ORDET.

Jag har iakttagit och väntat då ni tagit sanning och gjort om den till lögner. Jag har sett att de 
onda motståndarna har kallat sig MITT UTVALDA FOLK och kallat sig "judar" vilka aldrig var av 
Mig eller av Mitt folk. Mina barn i Judéen var välsignade och när ni misslyckades, var straffet 
stort, för ni förlorade er relation med de Kristna väsendena, som skickats för att sätta er i rätt 
riktning, när ni vände Honom (och de som sändes med honom) ryggen – och ni klamrade er fast 
till motståndaren av Mina upplysta lärare. Ni blev utspridda över Jorden och till länder som inte 
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var era då ni själva valde att separeras från Mig. Nu har ni gjort det möjligt för den mycket onda 
ledaren att ta allt som var skänkt er och ni följer en tom avgud ned i avgrundens rastlöshet. Det 
finns inget fullbordande som följer den fysiska kroppen, för den fysiska kroppen är jord och till  
jord skall den åter varda, och ni som följer själens vilddjur skall lämnas kvar för att fortsätta det  
ändlösa Sökandet i rastlös vånda och ej finna frid inom era väsen.

Jag vet att ni har förlorat er styrka som förverkats av ondskans oäkta barn. Ni har följt och 
förbrukat  det  som han gett  er  och som kallades  underbar.  Ni  har  förgiftat  era  kroppar  och 
korrumperat era sinnen och vansinnigt jagat hit och dit för att införskaffa lustfyllda och giriga 
lyxartiklar samt dåligt beteende som tros skänka behag till den mänskliga kroppen. Men ni har 
hittat kaos, smärta, icke-fullbordande, rastlöst sökande och ni har inte funnit frid. Ni har blivit 
sjukliga och pestfyllda robot-zombies som snubblar hit och dit utan riktning och ni bugar för dem 
som skickar er i strid.

Det är FÅ som står emot draken då han kastar sin eld mot era väsen. Ni vältrar er hellre i askan 
och deklarerar den både underbar och god. Ni skänker lögner till era bröder medan ni säger att en 
del av det som överbringas av Mitt Sändebud, Hatonn (exempelvis), tas emot med "stor svårighet". 
Ni  hävdar  att  ni  har  "stora svårigheter  med  den  attityd  som  visas  av  Hatonn,  som  delger 
information  om  (exempelvis)  AIDS,  och  många  andra  relevanta  nutidsfrågor,  men  hans 
påståenden stödjer Doktor Streckers forskning." Så slutsatsen är att det som skickas av Gud kan 
besiktas,  för  det  "stödjer  en  (jord)människas  forskning".  Jag  ger  er  enbart  resten  av  citatet 
kommande från en i Kanada, som faktiskt kom och genomförde en intervju med Hatonn och tog 
del av gästfriheten från några som tjänar våra Sändebud. Personen i fråga kom på besök flera 
gånger och gjorde faktiskt anspråk på att vara totalt orubblig i sitt tjänande av Gud och ville 
dessutom ha finansiering av sina projekt (så klart) - men han gillade inte Hatonns attityd eftersom 
Hatonn förkunnade Sanningen om lagarna. Med andra ord: ”Jag vill tjäna Gud och utföra Guds 
verk - så länge jag kan göra det på MITT VIS!” Han fortsätter sitt reklamerande för egen vinning: 
”Vi har beställt alla böcker (PHOENIX JOURNALER) som listas i beställningsformuläret, och vi 
mottar varje ny publikation. De producerar en eller två nya böcker varje månad. Vi är övertygade 
om att  Hatonn INTE FÖRSTÅR DET MÄNSKLIGA MEDVETANDETS KONSTRUKTION,  DE 
HÖGRE  SYFTENA  SAMT  FUNKTIONEN  AV  SEXUALITET,  EJ  HELLER  MÅNGA  ANDRA 
MÄNSKLIGA  AKTIVITETER.  VI  BESTRIDER  MÅNGA  PÅSTÅENDEN  HAN  GÖR  OM  HANS 
"HÖGSTA INTELLIGENS" (MIG-GUD, ATON) OCH FÖRSTÅELSE AV VÅR PLANETS BEHOV, 
SÅSOM  VÅRT  SKYDD,  ETC.,  MEN  INFORMATIONEN  HAN  HAR  TILLGÅNG  TILL  ÄR 
SYNNERLIGEN  VÄRDEFULL  OCH  HAR  ORSAKAT  STOR  ORO  HOS  DEN  AMERIKANSKA 
REGERINGEN."

Han fortsätter senare med: "... håll dig uppdaterad med hjälp av SPOTLIGHT och PHOENIX (och 
han  uppmärksammar  er  inte  om Hatonns  kritiska  natur  samt  Hatonns  fokuserande  på  det 
negativa som endast smärtar och isolerar honom själv och andra) …"

Jag kanske bör nämna att Hatonn fördömer avsaknaden av  ANSVAR beträffande den sexuella 
union som ni på Jorden har kommit att praktisera - morden på de ofödda samt UTNYTTJANDET 
av andra för att tillfredsställa de mänskliga behoven - som på avskyvärda sätt bär sjukdomar och 
tar död på kroppen och som söker acceptans och behag. KÄRLEK OCH (UNIONEN AV) KÄNSLOR 
ÄR EN UPPLEVELSEGÅVA SOM GIVITS ÅT SJÄLEN (KÄNSLOR) OCH HAR INGET ATT GÖRA 
MED  DEN  FYSISKA  KROPPEN.  DET  NI  SÖKER  FULLBORDAS  INTE  VIA  DET  MÄNSKLIGA 
FYSISKA VÄSENDETS FRAMMANADE AKTIVITETER.  DET ÄR "BETEENDET"  SOM FÖRDÖMS, 
INTE  KÄRLEKEN  OCH  SAMFÖRHÅLLANDET  AV  DET  NI  KALLAR  HETEROSEXUELL  ELLER 
HOMOSEXUELL.  DET ÄR INTE "KÄRLEK", ANSVAR, INTE ENS OMSORG, NÄR EN DÖDLIG 
SJUKDOM GES TILL DEN MAN HÄVDAR ATT MAN ÄLSKAR. Således, då ni får höra sanningen, 
fördömer ni den och vänder er bort.

Hur kan ni tro och acceptera en sak från Hatonn och välja ut just den del som gör att er odödliga  
själ övergår till de härliga världarnas högre dimension? Är slutsatsen, på något sätt, att om du 
har  upplevt  saker  som är  emot  Guds  och  Skapelsens  lagar  så  är  du  fördömd och  för  evigt 
förlorad?  Var  inte  dum  -  allt  gjort  i  OKUNNIGHET är  omedelbart  förlåten  då  SANNING 
REGISTRERAS  OCH  ÅTFÖLJS.  Såsom  den  "homosexuella"  deltagaren  i  vilket  som  helst 
förhållande - flyttar ni er från platserna till era fortplantningsorgan eller de som avsågs till tal till  
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platserna där fekal (avföring) "utkastning" sker. Är detta så väldigt svårt att uppnå i sanning? Är 
denna akten ett sant uttryck för er omsorgsfulla KÄRLEK till en annan människa? Vad med själen 
till den "utnyttjade", särskilt då denne, som ett resultat av akten, utvecklat dödlig cancer eller 
lunginflammation? Kan din själ finna fridfull vila efter att ha påfört din närmaste vän, eller barn, 
dödens vånda genom sjukdom som skall, i ett enormt lidande och kvardröjande illamående, ta 
livet av dem?

MINA och SKAPELSENS LAGAR gavs till er som upplever det fysiska, för att hedra den totala 
enkelheten och erhålla ett underbart självförverkligande samt uppleva glädje från era relationer 
med era bröder, för att klara av den lärorika erfarenhetsresan och sedan färdas till högre nivåer 
av förståelse och kunskap. Ni har nu påfört lögnens bojor till den ändlösa rotationen av hjulets 
upplevelser vilket försämras med varje upplevelse tills dess att ni glömt alla LIVETS Sanningar. 
De flesta av er har slösat bort er livsupplevelse och tillhör nu de "levande" DÖDA vilka söker efter 
fysiska rester för att klara av resan.

Jag dömer inte det vilket du GJORDE, jag dömer det du GÖR efter att du lärt dig Sanningen. 
Ingen MÄNNISKA eller grupp av MÄN/KVINNOR skall ändra ett jota av LAGARNA! Ni kan alla 
rösta till fördel för det som är ont och göra era lagar i enlighet med ert land. Detta kommer inte 
att betyda någonting då ni fortsättningsvis kommer att konsumeras av det som är ont och som ni  
själva påfört er. Agerandet är helt och hållet upp till dig/er. Vill ni att Mina Sändebud ska komma 
och berätta värre och mer avskyvärda LÖGNER? Är det detta ni söker i Guds fullkomlighet - mer 
lögner från Mina budbärare?

Detta är tiden för separation av dem som är MED MIG från dem som står EMOT MIG. Om du 
vänder åter till Sanningens lagar, såsom anges, skall du få all hjälp från MINA RIKEN OCH FRÅN 
MINA SÄNDEBUD. De som stannar kvar i avsiktligt praktiserande av de saker som är skapade ur 
det fysiska (jordsliga) och som förbrukats (*expended) i mänskliga handlingar, har gjort sina val. 
Om du vänder dig mot de mörka korridorerna, väljande att förlora Ljuset, så skall det ske, för ni 
skall lämnas åt era val, för jag tvingar ingen varelse/skapelse - men DU ALENA skall välja. Inte 
bara visar jag total förlåtelse - jag kan också BOTA de sjukdomar som plågar er.

Dömande? Vad med Dömande? Det är på intet sätt klokt att inte använda sig av dömandet! Du 
DÖMER  INTE  MÄNNISKAN,  du  DÖMER  MÄNNISKANS  HANDLINGAR!  OM  DU  INTE  KAN 
AVGÖRA VAD SOM FÖR DIG IN I HÄRLIGHETEN OCH LJUSET FRÅN DET SOM KASTAR DIG  
NED I MÖRKRETS AVGRUND OCH TOMRUM - SÅ SKALL DU MED STOR SORG BETALA FÖR  
BRISTERNA I ATT LÄRA DIG SKILLNADEN I DET SOM ”BEDÖMNINGEN” DEFINERAR SOM  
SANNING (*YE SHALL PAY GREATLY IN SORROW FOR THE LACK OF LEARNING THE DIFFERENCE IN THAT  
WHICH "JUDGMENT" DEFINES IN TRUTH).

Jag har kommit på många olika sätt, många gånger och i många former för att visa er vägen 
och lära er  Sanningen genom  Ordet.  Jag har skickat många av Mina söner för att ge er 
Sanningen och  ni  har  dräpt  dem och fördömande  vänt  er  från dem i  fortsättandet  av 
befläckandet av era egna ruvplatser och korruptionen av er själva samt era bröder/systrar - 
alla  släktskap  (*relations) tillhörande  er  perfekta  planet  och  alla  underbara 
relationer/samband av livets väsen, som placerats ut för ert användande och till er glädje, 
har ni trampat på som pärlor under era fötter och spottat på dem då ni spillt deras blod och 
krossat levernet av deras underbara tillvaro. 

Ni har vänt på er heder och ni bugar inför avgudabilder av "saker" och åt de människor som 
kommer  förslava  er.  Ni  har  bespottad  Mina  budbärare  och  kastat  lärdomarna  och 
instruktionerna i soporna medans ni hånar och förlöjligar och skriker "lögner" och ”falska 
profeter".  Ni  kan inte längre urskilja det som är falskt från det som är  Sanning -  HUR 
FÖRVÄNTADE NI ER ATT GUD SKULLE ÅTERKOMMA TILL ER PLATS? NI HAR INVAGGATS 
ATT TRO ATT NI  SITTER OCH VÄNTAR PÅ ATT FORSLAS IVÄG TILL  MOLNEN -  HUR 
DÅRAKTIG KAN EN DÖDLIG VARA? NI KLAMRAR ER FAST VID LÖGNER SOM OM DESSA 
SKULLE  RÄDDA  ER  FRÅN  ELDEN  MEDAN  NI  FÖRBEREDER  ER  ATT  HOPPA  IN  I 
FÖRINTELSEN.

MÄNNISKAN HAR KOMMIT ATT BESUDLA ALLT HON BERÖR OCH DETTA ÄR ONDSKA. 
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BESUDLANDET MEDFÖR ATT HON STRAFFAR SIG SJÄLV -  OCH DETTA ÄR INTE MITT 
VERK. JAG ERBJUDER ER SANNINGEN, LJUSET, VÄGEN OCH ORDET. JAG STRÄCKER UT 
MIN HAND TILL ALLA SOM VILL TA EMOT DEN. JAG SKALL BRINGA ER HEM TILL MIG, 
UPPLEVELSENS UNDERBARA PLATS - MEN JAG TVINGAR INGEN, INTE SÅ MYCKET SOM 
ETT HÅRSTRÅ PÅ ERT HUVUD.  MÄNNISKAN SKALL GENOM DEN FRIA VILJAN VÄNDA 
TILLBAKS TILL SANNINGEN, ANNARS SKOLA HON FÖRGÅS I SIN EGNA ILLUSION. JAG SKA 
GRÅTANDE STÅ OCH VÄNTA - MEN JAG KOMMER INTE ATT LYFTA ER UR ER GROP OM NI 
INTE BER OM DET. MÅ DET SÅ VARA.

Jag skriver dessa inledande Ord till er så att när ni passerar denna del av JOURNALEN, vet ni att 
det som givits är Sanning, förnuft och rättmätighet.  Detta är det viktigaste dokument ni någonsin 
skall ges innan den sista trumpeten ljuder. Ni har återigen blivit varnade och Mina sändebud har 
vädjade på sina knän bett om uppmärksamhet.

Jag har givit det skrivna Ordet till en annan skriftställare (*scribe) så att ni inte URSÄKTAR er med 
att "PÅ NÅT VIS SÅ TROR JAG LIKSOM INTE PÅ DHARMA!" eller "...VÄL, PÅ NÅT VIS SÅ TROR 
JAG LIKSOM INTE PÅ HATONN". Du ges fakta bak lögnernas illusion så att du har möjlighet att 
ändra  din  situation  alternativt  gå  vidare  till  slaveriets  avgrund.  För  den  är  nära,  cyklernas 
tidspunkt där separationen skall ske.

Ser du skriften? Me'-ne, Me'-ne, Te'-Kel Uphar'-sin --? för ”Då visade sig i samma stund fingrar 
såsom av  en  människohand,  vilka  mitt  emot  den  stora  ljusstaken  skrevo  på  den  vitmenade 
väggen i konungens palats; och konungen såg handen som skrev.” Daniel 5:5. Ser du den hand 
som pennar ditt öde? Hör du trumpeterna som signalerar ditt öde? Tar du del av Mina budbärare 
så att du ges möjlighet att stiga ut ur träsket och in i friheten? De rörliga fingrarna skriver och 
sedan, efter att ha skrivit, går de vidare och på så vis förflyttas Sanningens möjligheter, som 
knackade på, men du brydde dig inte. Var och en av Mina budbärare och skriftställare skall dela 
denna Sanning med folket i förståbara språk - de gamla stammarnas infödda delar till sitt folk 
och så vidare, så att alla kan ges möjligheten att återigen minnas. Men Ordet ska stå fast, så att 
ni icke tror att ni ska korrumpera och manipulera budskapet - för oavsett hur ni manipulerar, 
kommer det inte att förändra någonting.
Jag ber att Thomas tar till  pennan och skriver ett meddelande från Mästaren Kristus av den 
Heliga Oändliga Cirkeln vilket skall följa detta budskap samt föregås Dru's. Det finns ingenting 
NYTT, informationen är lika gammal som tidernas begynnelse och ni har dragit iväg in i er fysiska 
sökväg av hänsynslösa handlingar och begär. Precis som den överviktiga personen har den simpla 
möjligheten att helt enkelt stänga munnen för att bli av med fettet, så också är enkelheten i alla 
MINA instruktioner för att rätta sig efter lagarna. OCH PRECIS SOM KROPPENS "VILJA" INTE 
ÄR STARK NOG ATT STÄNGA MUNNEN MOT MAT I ÖVERFLÖD, SÅ SKALL NI BLIVA GIVNA 
STYRKA OM NI ENDAST BER MED AVSIKT - INTE MED HJÄLP AV LÄPPARNA SOM ALLTID 
UTTALAR LÖGNER - MEN MED HJÄRTAT I EN BEGÄRAN OM HJÄLP. Ni skall givas det som 
kommer lyfta er och ni kommer att ge stöd åt era medmänniskor och godhet kan åter flöda över 
denna underbara plats som gavs till er för att övervaka och sköta samt ni kommer att minnas och 
väckas och ni kommer att ställa saker till rätta när ni vänder er bort från odjuret som har dragit  
ner er i gropen. Ni skall fortsätta i total nyhet - utan att se tillbaks så att ni inte åter dras in i 
förstörelsen.

Ni behöver inte "slåss" eller "kriga" för dessa sätt är inte MINA SÄTT, EJ HELLER UTAV MITT 
KUNGARIKE  -  NI  ERKÄNNER  ONDSKAN,  VÄNDER  ER  MOT  LJUSET  OCH  LAGARNA  OCH 
AVLÄGSNAR ER OCH NÄR NI GÖR DETTA SÅ AVLÄGSNAR NI DEN NÄRING OCH DET STÖD 
SOM GIVITS ODJURET OCH MOTSTÅNDAREN SKALL FÖRGÖRA SIG SJÄLV FÖR DET FINNS 
INTET KVAR SOM BESTYRKER HONOM.

Ni får här ingenting som är svårt att förstå - det är enkelhet i varje handling och instruktion. Ni 
kan fördöma och göra uppror, revoltera samt "koka över" och samtidigt spy gift på de runt er - 
men du VET att det jag SKICKAR OCH BRINGAR ÄR SANNING OCH RÄTT, OCH DU KOMMER 
ALDRIG ATT VARA I  OVETANDE IGEN - OCH DET SOM DU GÖR MOT MIG, SKA GÖRAS I 
UPPSÅT OCH VE TILL EDER SOM FÖRDÖMER OCH BEGÄRER ATT EN ANNAN FÖLJER ER I ER 
ÖMKLIGA RESA FÖR NI SKALL BÄRA EN DEL AV DENNES UNDERGÅNG PÅ ER EGNA SJÄL. NI 
SOM KÄNNER ER SVAGA OCH INTE TROR ATT NI KAN STÅ I SANNINGENS NAMN - ENSAM, NI 
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ÄR INTE ENSAMMA FÖR JAG ÄR UNIVERSUMS STYRKA OCH JAG SKALL STÖDJA ER. I 
SLUTET, DYRBARA BARN, I SKOLEN STÅ HELT ENSAMMA - ENDAST DU OCH JAG, OCH 
DET SKALL INTE VARA NÅGON ANNAN SOM BESVARAR ÅT DIG.

Jag kommer snart, och Min belöning är med mig, att gengäldas alla enligt de gärningar  
som  gjorts  och  enligt  ögonblickets  konfrontation  med  det  som  ligger  djupt  inne  i  
uppsåtets kärna. JAG ÄR starten och målgången, i början av tidsräkningen och slutet av  
tidsräkningen. Välsignad för evigt är ni som vårdar era hus och tvättar era kläder när ni  
tar bort smuts från tyget, så att ni står stolta när ni via Mina silvervagnar och guldvingar  
passerar in i staden genom grindarna.

Tills det är klart kommer jag att lämna Mina budbärare på er plats och sedan skall de 
lyftas upp i säkerhet till  Mina platser av säkerhet och  Ljus och ni som väljer att inte  
lyssna och fortsätter att överge Min Sanning ska förbli utanför Min stad tillsammans med 
trollkarlar och de omoraliska och mördare och avgudadyrkare och alla som älskar att  
ljuga, och som gör det. Jag har skickat Mina änglar och budbärare bland er för att sätta  
ord på tryck och ljud och bild i syfte att berätta dessa saker. Vet att i dessa sorteringens  
tider såsom "tid" går vidare, kommer den avskyvärda bli ännu mer avskyvärd, goda män 
kommer att bli bättre, de som är heliga kommer att fortsätta i större helighet. ACK JA,  
BARN, JAG KOMMER MED ER BELÖNING OCH NI SKALL GE MIG EDRA REVERSER  (*markers) 
OCH VI SKALL MÄTA ER ANDEL.

Jag föreslår att alla ni som kan läsa, införskaffar boken som kallas Helig och även med  
dess manipulering, rekommenderar jag er att läsa Jesajas bok och till  Mitt folk säga, 
"Maher-Shalal-har-baz". Vara ni redo? Var inte dum i dina geografiska föreställningar.  
Det icke-Gudomliga vilddjuret kommer att resa sig ur de platser som "påstås vara MINA  
heliga platser" och folket kommer att hävda att de är "Mitt utvalda folk", men de är onda  
och har ingen sanning i sig. Men det kommer att vara från gamla dagars platser där  
krigen skall vandra över nationerna och Mina återvunna platser skall stiga upp och de 
infekterade onda platserna ska ges att sjunka under haven för att så bli renade och  
helade. Vart kommer ni att vara? Jag skall  rädda  Mitt folk -  "Shear-Jashub".  "Shear-
Jashub", och Maher-Shalal-has-baz.

Vänd er bort från häxor och medier. Lyssna inte längre till deras viskningar och mummel.  
Kan de levande få reda på framtiden från de döda? Varför frågar ni inte mig om dessa  
saker? Varför lyssnar ni inte när jag skickar er Ordet och Sanningen? Vad ska ni göra?  
Kommer  ni  avlägsna  er,  Mitt  folk,  bortförda  i  fångenskap,  snubblande,  trötta  och 
hungriga? Kontrollera orden från häxor,  spiritister,  medier som uttalar saker som ni  
klamrar er fast vid - OM DERAS MEDDELANDEN ÄR ANNORLUNDA ÄN MINA, ÄR DET FÖR  
ATT JAG INTE HAR SKICKAT DOM, FÖR DE HAR VARKEN LJUS ELLER SANNING INOM SIG.

DE  KOMMER  ATT  PROKLAMERA  FÖR  DEN  "NYA  VÄRLDSREGERINGEN  OCH 
VÄRLDSORDNINGEN" OCH KOMMER ATT LOVA ER FRED OCH VÄLSTÅND. MEN NI SKÖRDAR 
FRÅN VIRVELVINDEN, FÖR ENHETLIGHETENS VÄRLDAR OCH UNIVERSUM KOMMER ENDAST 
FRÅN DEN UPPLYSTA SANNINGEN OCH LIVET INTEGRERADE MED SKAPELSENS SANNINGS-, 
LJUS-  OCH  BALANSLAGAR.   DEN  DISTRAHERADE  MÄNNISKAN  KÄNNER  ENDAST  LUSTA, 
GIRIGHET,  MAKT  GENOM  TVÅNG  OCH  KRAFT  SAMT  FÖRSLAVNING.  OM  NI  FÖLJER  FEL 
LEDARE ÄR NI AVSEDDA ATT FÖRGÅS TILLSAMMANS MED LEDAREN OCH FÖRLORAR ALLT 
SOM NI TROR NI ERHÅLLT I DEN FYSISKA UPPHANDLINGEN. 

NI BÖR VÄNDA ER TILL DE UPPLYSTA RIKERNAS HELIGA BÖCKER OCH URSKILJA DET SOM 
ÄR SANNING FRÅN DET SOM HAR FÖRÄNDRATS OCH SKRIVITS IN AV ERA FIENDEN, FÖR 
TIDEN ÄR NÄRA.

GENOM ALLA TIDER, MANIFESTERANDE I FYSISK DENSITET, ÄR BUDBÄRARE SKICKADE FÖR 
ATT VARNA OCH STÄLLA ORDET TILL RÄTTA. EN "PROFET" SKICKAS ALLTID FÖRUT MIG ATT 
FÖRA EDER IN I IHÅGKOMMELSEN - MEN TIMGLASET LIGGER PÅ SIN SIDA OCH VÄNTAR PÅ 
ATT JAG SKALL VÄNDA DET. NI SOM HAR ÖGON OCH ÖRON GÖR BÄST I ATT VARA SEENDE 
OCH HÖRANDE FÖR GLASET ÄR TOMT OCH KOPPEN ÄR TOM - MED VAD VILL NI FYLLA DEM 
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MED? OH JA, JESAJAS BOK HAR BLIVIT FÖRVANSKAD OCH SANNINGEN VRIDEN - MEN OM 
NI  LÄSER MED OMHU SKALL NI  FINNA ALLT SKRIVET PÅ DESSA SIDOR.  KOM IHÅG ATT 
DEFINITIONEN AV "ISRAEL" ÄR "GUDS UTVALDA FOLK" - DET HAR INGET ATT GÖRA MED 
DEN  GEOGRAFISKA  PLACERING  AV  EN  PLATS  SOM  PLUNDRADE  OCH  STAL  FRÅN 
PALESTINSKA OMRÅDEN. NI BORDE BÖRJA ATT LÄSA MED HJÄLP AV SANNA DEFINITIONER 
ISTÄLLET FÖR DE DEFINITIONER SOM FÖRSLAVAR ER OCH SOM TILLHÖR DE OKUNNIGT 
VILSELEDDA.

HUVUDPARTEN AV JESAJAS BOK, SÅ SOM MED RESTEN AV BÖCKERNA SOM PÅSTÅS VARA  
"HELIGA",  ÄR  OMSKRIVNA  FÖR  ATT  ANPASSAS  BEHOV  OCH  AVSIKT  TILL  DE  SOM 
FALSKELIGEN GÖR ANSPRÅK OCH TAR DET SOM INTE ÄR DERAS. DU KOMMER SE ATT DE  
ONDA HAR FÖRFATTAT LÖGNERNA FÖR ATT LURA ER ATT ACCEPTERA DERAS ONDSKA.  
NI HAR BLIVIT LÖGNERNAS FOLK OCH SKALL ÅTERTA ER FRIHET ENDAST GENOM ATT  
VÄNDA ER TILLBAKS IN MOT SANNINGEN.

Min Helige Ande skall inte lämna er, er som förvandlas till dem som vill ha det goda och  
som upparbetar ett hat mot det som är fel. Stig upp, Mina barn, låt ert ljus lysa för alla  
nationer att bevittna. För äran av MITT Ljus strömmar från er om ni blott tar emot det.  
Mörkret så svart som den månlösa midnatt skall omfatta allt folk på jorden, men min  
härlighet kommer att skina från er.  Alla nationer skall  komma till  ert  ljus,  mäktiga  
kungar kommer att se denna härlighet av Mitt Ljus över er. Mina bevingade vagnar ska  
fylla er himmel och det skall glädjas i hemkomst.

Lyft er blick och se! För era söner och döttrar kommer hem till er från fjärran länder. Edra ögon 
kommer att skina av glädje, edra hjärtan med spänning, för köpmän från hela världen kommer att 
komma till er, medförande många länders rikedomar - och har det inte givits och ni förvandlade 
det till fördärv och usel plundring?

Åh, föraktliga och avskyvärda är de som tog Mina ord och löften och gjorde sig förtjänster  
och belöningar av den mycket onda anti-Guden som skulle söka Sion och de kallar sig  
själva Mina utvalda barn och stjäler arvet från Mina egna. (* Oh, despicable and vile are the ones  
who took My words and promise and made them to read as the profits and reward of the very evil anti-God  
who  would  seek  Zion  and  call  themselves  My chosen  children  and  take  the  heritage  of  Mine  own,  unto  
themselves.)

Ser ni inte det de har gjort? De har tagit Min Sanning och vänt den till egen fördel för att  
lura alla nationer. De har satt upp sina vidriga och onda tempel på mark som inte är  
deras så att världen inte skulle känna till deras ondska och tro att det hela är profetia.  
De skulle framhäva sina städer i de Bibliska länderna och uttala "...se, Gud säger att  
Libanons saker skulle bli mina" och att "Israel skulle bli lovprisad över hela världen och  
förhärligas  i  allas  ögon"  -  NEJ!  Om  ni  följer  denna  charad  följer  ni  odjuret  ned  i  
separationens gropar.  Det är inte Guds Ljus dessa följer men de onda motståndarnas 
fallna gudar som hänfört och fångat er i sina nät av lögner och väv av mänsklig fysikhet  
(*human physicalness). Må det så vara, för det rörliga fingret skriver och går sedan vidare -  
VART KOMMER NI ATT VARA, BARN?

Dharma, det räcker. Skriv häri att Gud skickat Sina budbärare till varje land och sade: "Säg åt 
mitt folk, att jag, Herren, er Gud, kommer att rädda er och kommer att ge er många gåvor." Och 
ni skall kallas "det Heliga Folket" och "Herrens Frälsta", och så skall det ske i er generation på 
denna plats som framlagts för er upplevelse. Det som uttalas i Jesaja refererar inte till det Israel  
som nu är placerat inom Palestinas område - ty dessa var lögnare och bedragare från början och 
deras  budbärare  fyller  länderna  med lögner  och  falska  läror  -  och  dessa  skall  också  falla  i 
Sanningens svep. Låt det bli känt att inget av det onda kan, ej heller kommer, att kunna befinna 
sig i MITT LJUS för allt mörker skall besegras. Så må det vara. Sitt ned, Chela (= livets student),  
och berätta dessa saker för så som jag satt det i skrift, så skall det ske och jag skickar Ordet så 
att människan kan VETA så att hon kan välja riktning. Jag skall inte längre stå tyst och de som 
har ändrat Mina Ord och förstört Min Sanning ska kastas in i tystnaden för de har dragit ned Mitt  
folk och repressalierna ska absolut vara tunga att bära. 
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Jag avslutar denna del med en anmodan om att ni lyssnar, ser och förstår så att ni kan finna er 
väg. Mina budbärare skall  inte längre befinna sig i  martyrskapet för kallet  är ljutt  (*sounded), 
samtidigt som kaoset sprids i era länder - så kommer hysch(-ljudet) att komma och ve över den 
som inte tar sig i akt. Jag skall slita böckerna, bundna i sömnadernas lögner, i strimlor, och 
lögnerna skall begrava lögnarna i orättfärdig-hetens hålor och så skall det ske då Sanningen finns 
inom berättelsen, men det är INTE SÅ SOM SKRIVITS ELLER ÖVERSATTS, FÖR DE ONDA HAR 
TAGIT DET SOM GAVS SOM VÄGLEDNING OCH VÄNT DET TILL ATT GÅ ONDSKANS VÄG. DE 
SOM HAR KASTAT RUNT MIN SANNING SKALL STRYPAS PÅ EGNA LÖGNER. ACK JA, NI BORDE 
FÖRSIKTIGT LÄSA BÖCKERNA SOM KALLAS BIBEL, TY DE ÄR FULLA AV ÄNDRINGAR FÖR ATT 
PASSA ODJURET  (*the beast) OCH GENOM DESSA SKOLEN I BLIVA LEDAS TILL SLAKT FÖR 
DESSA ÄR INTE UTAV MIG. ALLT ÄDELT HAR FÖRVANSKATS I EONER AV TID OCH NI SOM 
FICK I UPPGIFT ATT STÄLLA DET TILL RÄTTA HAR FALLIT TILL VÄGKANTEN ELLER NED I 
GROPEN  TILLSAMMANS  MED  ORMARNA.  INTE  LÄNGRE  SKALL  DET  VARA  SÅ  FÖR  JAG 
KOMMER ATT STÄLLA SAKER TILL RÄTTA OCH NI SOM STÅR TILLSAMMANS MED MIG SKALL 
GES STORHET. DESSA SOM STULIT DET SOM JAG I SANNING GAV TILL MITT FOLK SKALL 
SKICKAS TILL AVGRUNDENS ÅNGER UNDER ALLA SINA ÅTERSTÅENDE DAGAR OCH SEDAN 
SKALL DE RÄTTVIST DÖMAS. 

Må Ljuset  ges  tillträde  att  lysa  runt  omkring dig  så  att  du bliva  given uppenbarelse,  för  de 
återstående dagarna på denna plats är numrerade.

JAG ÄR
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FÖRORD

SANANDA

Frid, Thomas, för jag har kommit. Jag är Sananda, av Oändlighetens Heliga Cirkel, för jag har 
kommit åter som EN med den Högste Levande Guden/Aton/Fader. Människan kommer aldrig 
mer  återvända  till  ovetandet  och okunskapen som varit  hennes undergång.  Aldrig  mer  skall 
mörkret hålla människan bunden från att vandra inom den upplysta Närvaro som Jag Är. Var och 
en måste välja ... var och en måste besluta. Människan kastar alltid åt sidan det som inte passar  
hennes uppfattning,  hennes sätt,  hennes åsikt,  hennes nya lagar.  Det  betyder inte ett  dugg. 
Ingenting skall ändras för häri ligger Sanningen, för alla att se. Alla som har ögon att se och öron 
att höra skall ta emot budskapet och därmed höjas. Var och en kan komma in i vetskap och däri 
vara mycket tacksamma, för dessa är instruktionerna ni vädjat om och äntligen har ni det ni 
önskat, efter alla dessa eoner av tid.

Människan har i sin turbulens och sina konflikter kämpat och fört krig mot naturen. Mannen har 
lustat efter kvinnor utan skam och lustar nu efter män på samma sätt...  ni  har klivit  ned i 
mörkrets grop och ni måste återgå till att leva i enlighet med GUDS LAGAR SOM GAVS TILL ER 
FÖR ALLAS BÄSTA. Ni har varit vårdslösa och tanklösa och ni har trampat på helige Guds Ord. 
Inte längre ska ni göra detta i okunskap... var och en ska agera ansvarsfullt i sina beslut om att  
bli kvar i mörkret. Och de beslut som medvetet togs fel skall vara de mest smärtsamma av alla. 
Själen ska skrika ut det ögonblick DÅ den står Närvarande till den Mäktige JAG ÄR. Vi gråter för  
er och vädjar till er att höra, att ta er i akt, att förändra er. NI ÄR ANSVARIGA OCH ÄNDÅ HAR NI 
BETETT ER OANSVARIGT. VAR OCH EN SKALL GES MÖJLIGHET ATT BEMÖTA SINA VAL OCH 
KONSEKVENSERNA SKALL ÅTERVÄNDA TILL ER.

Känner ni till att Himlens Härskaror har skickats? Erkänner ni att Gud/Aton har återvänt till den 
en gång sköna juvel för att bringa ordning av kaoset i denna avslutande cykel? Varför tror ni inte 
att jag har återvänt? Har det inte blivit siat? Hur trodde ni att jag skulle återkomma? Trodde ni 
att ni en dag skulle se mig prata med Mike Wallace på "60 Minutes"? Trodde ni att ni en dag 
skulle slå på TV:n och se mig predika från Kristallkatedralens scen? Kom nu... tiderna har inte 
förändrats  så  mycket...  korsfästelsen  skulle  ta  halva  tiden.  JAG HAR  INTE  SAGT  ATT  JAG 
KOMMIT  ÅTER  PÅ  DEN  PLATSEN...  JAG  HAR  SAGT  ATT  JAG  ÄR  TILLBAKS  MED  DE 
HIMMELSKA HÄRSKARORNA, VILKET UTLOVADES FÖR LÄNGESEDAN OCH VI ÄR OVANFÖR 
ER NUMERA FÖRORENADE OCH OROSFYLLDA PLANET SÄNDANDE FRAM INSTRUKTIONER 
FÖR ER FRIHET, ÖVERLEVNAD OCH GUDOMLIGHET.  KOMMER NI ATT LYSSNA? KOMMER NI 
ATT LYSSNA?

Vad måste göras för att ni ska lyssna på meddelandet? Har det inte sagts att av deras frukter  
skall ni känna dem? Häri är er livbåt. Vi kommer inte att tvinga er till något... vi kommer för att 
erbjuda instruktioner och berätta hur det verkligen är. Människan kan göra vad hon vill, så som 
hon har gjort till nu. Man behöver inte ett briljant sinne för att se att ni är i mycket allvarliga  
omständigheter. Varför överväger ni inte med-delandena som erbjuds för ert skydd och er visdom? 
GUDS LAGAR ÄR FASTA... OFÖRÄNDERLIGA... MÄNNISKAN KAN ÄNDRA VAD HON VILL MEN 
HON KAN INTE  ÄNDRA GUDS LAGAR FÖR DE ÄR GIVNA TILL  ATT  SKAPA BALANS INOM 
SKAPELSEN. MÄNNISKAN HAR SMUTSAT NED DET SOM GAVS TILL HENNES OMSORG OCH 
FÖRVALTARSKAP.

Häri skall ni hitta Lagarna tydligt beskrivna. Det finns inget utrymme att missförstå budskapet.  
Det finns inga små gråa områden som ni kan flytta er runt i. Om du bryter mot Lagarna efter att  
ha avslutat detta dokument gör du det frivilligt, medvetet, och det skall BLI KONSEKVENSER AV 
DESSA HANDLINGAR. Gud är mycket förlåtande för handlingar gjorda i okunnighet. Uppsåtligt 
brott av Lagarna är helt en annan sak. Det är bättre delen av visdom att beakta denna varning för 
den är faktiskt mycket allvarsam.

Vi är vid de avslutande timmarna av den planetära cykeln. Val kommer att göras av människan 
som skall påverka henne för eoner i er framtida räkning. Var mycket försiktiga när ni söker den 
tillfälliga  spänningen,  för  den  spänning  ni  söker  skall  inte  tillfredsställa  er  i  oräkneliga 
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generationer av recirkulation och återfödelser där ni måste lära de lektioner som ni så vårdslöst 
vägrade att lära den här gången. Köttsliga njutningar är flyktiga... själen är oändlig... och i de 
kosmiska världarna av Ljus där vi uppehåller oss... är oändligheten en lång, lång tid. Begrunda 
detta. Vart vill du spendera din tid? På vad vill du blicka ut? Vid slutet, kommer då ditt ego-fyllda  
och egen-sinniga sätt ha varit värt den smärta du skall uppleva vid pånyttfödelsen? Varför  tror 
människan alltid att hon vet bättre än Gud? Dåraktiga, dåraktiga människa. Jag kom inte hit för 
att kritisera er. Jag kom för att vädja till er på mina knän... dessa är era instruktioner... tydligt 
givna i skenet av Faderns närvaro. Detta är inga abstrakta koncept för er att kämpa med... läs 
dem... lär dem... lev dem. För att återgå till strålglansen som JAG ÄR, Lagarna är verkligen det 
enda sättet att leva. Lagarna är det ultimata inom logik och förnuft. Lagarna fungerar. Har ert sätt 
fungerat? Åh? Se er omkring... titta på er planet. Kanske du ska ta nästa skyttelfärja, om den inte 
är inställd på grund av bristfällig utrustning, och se din atmosfär från stort avstånd och du skall 
se  hur  människans  sätt  har  fungerat  hittills.  Ni  befinner  er  i  de  farligaste  vatten  och  den 
undervisning vi bringar med total kärlek erbjuds för att ta er tillbaks till Helige Guds Närvaro. 
Varför gör ni sådant motstånd?

Älskade, vi är här. Jag har återvänt. Jag återvände tillsammans med de Himmelska Härskarorna 
och med Fadern/Aton. Lyssna till orden vi bringar för däri ÄR LJUS. Människan har vandrat de 
mörka vägarna under alltför lång tid.  Återgå till  levnadssätten som guidar er till  de upplysta 
världarna där jag uppehåller mig. Tiden växer faktiskt mycket kort och beslutets tid är kommen. 
Vilken väg skall du gå? Kom... gå den goda Röda Vägen... gå den upplysta vägen Enligt Lagarna 
häri och du skall LÄRA KÄNNA GUD.

Jag placerar mitt sigill på dessa ord. Jag är Esu Jesus Immanuel Sananda av den Kristna Heliga 
Oändlighetens Cirkel och ETT MED FADERN. Välsignelser till  alla i  vars händer dessa ord är 
placerade för ni har hittat er själs frihet i  dessa ord. Vandra vägen med stor försiktighet och 
behandla din broder såsom du själv vill behandlas för ni är, i sanning, en.

Salu (=gå i frid)
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ATT FÖRSTÅ GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR 

Även kallade ”BALANSLAGARNA”

I.   SKAPELSENS LAGS HÖGSTA 
BEFALLNING ÄR:

Uppnå kunskapens visdom vilket gör att du klokt kan följa Skapelsens Lagar.

Detta innebär att söka och kräva att SANNINGEN visas dig så att du utvecklar förmågan att 
urskilja och bedöma all information, alla handlingar samt eget och andras beteende som strider 
mot  balanslagarna givna utav  GUD och Skapelsen.  Detta  innebär  vidare  att  när  information 
placeras framför dig, måste du be FADERN inom dig att visa dig om den är sann eller inte och be 
Fadern att ge dig den bekräftelse du behöver för att förstå Sanningen i all information och i alla 
situationer som HAN sätter dig i. DETTA innebär att du måste ha modet och viljan att erövra 
rädslan, apatin och okunskapen inom ditt ändrade ego för att UPPNÅ KUNSKAPENS VISDOM OM 
SANNINGEN!

II.   GUDS LAGS HÖGSTA 
BEFALLNING ÄR:

Du skall  Ära Gud som Härskare över  människoraserna och följa  Hans Lagar  ty HAN är 
"Visdomens Kung".

1. DU SKALL ICKE HAVA NÅGRA ANDRA
GUDAR ÄN GUD SKAPAREN FRAMFÖR
DIG OCH RÄTTA DIG EFTER SKAPELSENS
LAGAR SOM OMGER ALLT. 
OCKSÅ KALLAD ”LAGEN OM ETT”

Detta innebär att du måste inse att din själs existens och ditt liv på detta plan endast är möjligt 
genom underbara Guds nåd, din Skapare. Du måste erkänna och hedra HANS HELIGA NÄRHET 
inom dig och ALLT SOM FINNS, eftersom det  är genom HANS HELIGA NÅD som du ska ha 
förmågan att kunna ta emot Hans vägledning och instruktioner om VAD din tjänst till Gud och 
Skapelsen är,  för att upprätthålla härlighetens ljus och kärlek och liv i ständigt utvecklande av 
det härliga mysteriet med ETT. Med andra ord kommer DU att lära dig förstå och alltid vara 
sammankopplad med ENHETEN (*oneness) AV ALLT SOM FINNS i Skapelsen.

Nå,  för  att  minnas  och  förstå  detta,  LAGEN OM ETT,  måste  du  inse  att  ALLA varelser  och 
skapelser är LIKA ELLER JÄMNLIKA i reflektionen av och betydelse FÖR DEN ENDE GUDEN, att  
endast var och en har ANNORLUNDA förmågor, talanger och varande som ett UTTRYCK för DEN 
ENE SOM ÄR. Tvärtemot kanske din egen "åsikt" är Du som MÄNNISKA INTE bättre eller sämre i  
jämförelse med trädet, berget, fågeln eller NÅGON annan varelse eller skapelse av DEN ENE. Du 
är helt enkelt EN av HELIGE FADERNS fordon i rörelse för att expandera och uppleva GLÄDJEN 
av kontinuerligt  utvecklande av SKAPELSEN. Du förstår,  någon separation kan inte existera. 
ALLA kommer från SKAPELSENS ENA stora Källa och alla kommer att återvända till vår källa, 
DEN ENA. 

Du måste också förstå den sanna bilden bak Balanslagarna, som utfärdas av vår FADER, såsom 
de avser MÄNNISKOR som beviljats med GÅVAN 'FRI VILJA'. Till exempel: Om ALLA människor 
avlägsnades  från den här  planeten,  tror  du att  mineral-,  växt-  och djurrikena skulle  förbli  i  
balans? Det rätta svaret är DEFINITIVT JA eftersom de tillhör Guds rike, som skapades för att 
upprätthålla  en  underbar  Planet  i  Balans.  Ni  som  människor  gavs  FRI  VILJA  och 
resonemangsförmåga för att välja att balansera inom lagarna (eller inte). Ni skickades också till 
Guds  SKAPELSE  såsom förmyndare.  Vad  har  ni  gjort  med  henne  genom era  val  att  leva  i 
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destruktionens lögner, vilka är ANTIKRIST? Är ni stolta över de föroreningar ni för in i hennes 
vatten, mark och luftrum? Detta är ju vattnet, marken och luften som NI är beroende av för er 
fysiska överlevnad. VART är RESONEMANGET för denna typ av korruption? Varför har ni trängt 
undan och varför hedrar ni inte andra inom Guds Heliga Kungarike rätten till liv, såsom träden, 
mineralerna, och djuren? Vad har NI VALT med ER Gåva - DEN FRIA VILJAN? Huvuddelen av 
mänsklighetens Kollektiva Medvetande har valt död och förstörelse till  sig själva och planeten 
eftersom de TROR och är förblindade av AntiKrist's lögner. Dessa är besatta av deras "förändrade" 
ego's blindhet och okunnighet.

Så nu när du inser att de flesta valt, med sin underbara fria vilja, att INTE Upprätthålla Balansen 
i Guds och Skapelsens lagar, kanske du frågar dig själv, "Vad händer nu?" Det kommer en tid när 
Gud måste bestämma om HAN kommer att bevara och ÅTERINFÖRA BALANS till ett av Hans 
riken som gått förlorat till Antikrist's mörker och okunnighet, eller om Han tillåter Antikrist att 
förtära sig själv OCH planeten den upprätthålls av.

Vi ger er exempel på DETTA Guds rike, älskade planeten Jorden. Hon kallas för detta universets 
"Smaragd";  hon  är  en  helt  underbar  skapelse  och  hon  ÄR  LEVANDE,  ETT  VÄSEN I  GUDS 
KÄRLEK. Hon är en del av den mänskliga erfarenheten, och den mänskliga erfarenheten är en del 
av henne. Samtliga av människans förorenade tankar, ord och gärningar är nu en del av henne 
samt också befintliga inom de människor som skapat dem. Hon har blivit våldtagen och plundrad 
av de som skulle agera hennes förmyndare. HON har TILLÅTIT er att göra henne till HELVETETS 
lekplats och hon har ROPAT TILL GUD OM HJÄLP OCH BARMHJÄRTIGHET. Så också har många 
av ER som nu VET att ert enda HOPP skall komma från VÅR Gudomliga Faders KÄRLEKSFULLA 
Nåd  och  Barmhjärtighet!  I  hans  oändliga  Kärlek,  Medlidande  och  Barmhärtighet  har  GUD 
besvarat HENNES Vädjan. Löftet: Hon kommer att tillåtas att rena sig själv inifrån och utan från 
alla  Antikrist's  föroreningar  som omger  henne...  HON KOMMER ATT  ÅTERFÖDAS TILL  ETT 
KRISTET VÄSEN I PERFEKTION! Och så också, skall de människor SOM väljer att balansera sig 
enligt Guds och Skapelsens lagar få sin gradering till Guds rike i LIVETS Högre dimensioner inom 
den GUDOMLIGA SKAPELSEN. INGEN kommer att besparas det ultimata valet mellan LJUSETS 
Rike och KÄRLEK som är GUDS rike, eller att stanna kvar i Antikrist's rike... vilket är lögnernas, 
bedrägeriets och förstörelsens ihåliga och övergivna mörker.

Vad vi  beskriver  är  att  VAR och EN NU har  möjligheten att  flytta  er  själs  medvetande  från 
MEDVETSLÖS  (Nuvarande  tredimensionell  erfarenhet)  till  MEDVETEN  (Nya  Guds  fyr-  och 
femdimensionella  erfarenhet)  ODÖDLIGHET.  Meditera  på  innebörden  av  detta  Sanningens 
uttalande! Må du klokt välja den härliga friheten av GUDS MEDVETNA ODÖDLIGHET, SANNING, 
KÄRLEK OCH LJUS!

2. DU SKALL ICKE SKAPA AVGUDAR OCH 
FALSKA BILDER FÖR ATT TILLBE SOM
GUDAR FÖR HÄRI GER DU KRAFT TILL
ONDSKANS HÄNDER

Detta innebär att det finns INGET i den fysiska manifestationen som du skall dyrka såsom din 
GUD. Det finns inga tempel eller kyrkor, gudomligheter eller kors som behöver vara platserna 
eller avbilderna för att  tillbe i  eller av.  Inte heller finns det några präster,  pastorer,  rabbiner 
ELLER NÅGON ANNAN MÄNNISKA som kan agera som företrädare MELLAN dig och Gud. Du 
förstår, VAR OCH EN av er Människor bär med sig GUDS TEMPEL INOM SIG! Du är templet. Och 
så med denna sanning i åtanke kan ni fråga er själva, VART tar DU Gud i din livresa?

Du får  inte  förvärva  hamstrandet  av  "världsliga"  skatter  framför  förvärvandet  av  din  andliga 
visdom och  perfektion  för  annars  skall  du  "dö"  i  den  andliga  fattigdomens  mörker.  Ett  bra 
exempel  på denna falska bild av "dyrkan" är  nu ganska utbredd i  era samhällen och det  är 
DYRKAN AV GULD. Om du ansamlar guld (pengar) blir din första angelägenhet att ha fler och 
bättre "saker" och ägodelar, och du driver Gud ut ur HANS tempel och Antikrist blir din ständiga 
sängkamrat, uppmanande dig att överväga ENDAST dina materiella begär, lovande dig storhet 
och betydelse FRAMFÖR dina bröder, så att Gud inom dig i slutändan endast blir en glimma av 
vad som en gång var lågan av din eviga GUDAMAKT inom dig. Och om DU låter ditt Förändrade 
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Ego bli besatt av Antikrist, kommer Antikrist inte sluta förrän din livslåga släcks och din ande 
lämnas  ENSAM och  naken  att  stå  inför  sig  själv  och  Gud  i  våndan  av  egen-bedömning  av 
överträdelserna mot HANS HELIGA NÄRVARO.

Så detta innebär att du måste bli och förbli "frikopplad" från dina "världsliga" ägodelar, eftersom 
dessa inte följer dig till Guds rike, ej heller skall "ihopsamlandet" av stora "världsliga" skatter ge 
dig  ANDLIG  visdom.  "Ihopsamlandet"  av  stora  världsliga  rikedomar  skänker  dig  endast  den 
andliga fattigdomens tomhet. Du kan inte tjäna din ANDE och samtidigt tjäna Antikrist. Tjäna 
endast ANDEN I DIG och Antikrist kan inte uppehålla sig i ditt tempel.

3. DU SKALL ÄLSKA HERREN GUD AV HELA
DITT HJÄRTA, SJÄL OCH VÄSEN (DU MÅSTE
ÄLSKA DIG SJÄLV SOM GUD OCH GUD SOM
DIG SJÄLV.)

Detta betyder att inom Kristi oändliga cirkel, som är Kristus-Medvetandet, måste du vidkännas 
den enorma och Underbara Kärlek som vår Herre Gud har för dig som tillåter att din upplevelse 
utspelas i HANS rike. Du och ALLT SOM EXISTERAR är endast reflektionen av HANS KÄRLEK 
och Skapelsens GLÄDJE. Du är hans med-skapare i Skapelsens oändlighet och du är medskapare 
av HANS jublande självinsikt inom de pågående manifestationerna av den EVIGES mysterium. 
När du föraktar dig själv eller någon annan föraktar du det EVIGA LIVETS ANDEMENING och allt 
som existerar inom DIG. Du förstår, VÅR stora Centrala Sol, det EVIGA LJUSET signalerar till dig: 
JAG  ÄR  LJUSET,  JAG  ÄR  GLÄDJEN,  JAG  ÄR  KÄRLEKEN,  JAG  ÄR  SANNINGEN,  JAG  ÄR 
ÄVENTYRET, JAG ÄR DEN JAG ÄR... OCH SÅ ÄR DU! DIN BILJETT TILL DEN EVIGHET SOM 
JAG ÄR, ÄR DIN KÄRLEK TILL LIVETS HELIGE ANDE INOM DIG SJÄLV OCH ALLT SOM ÄR!

Kom också ihåg att i din fysiska värld har du en fysisk kropp som du har givits för att inhysa DIN 
INRE GUDS ANDE. Du måste ta hand om kroppens behov med korrekt föda, vatten, kläder, 
husrum, motion och vila så att du förblir levande, ren och frisk för att utföra, med ära, GUDS 
tjänst. Så också, skall du inte medvetet "förgifta" kroppen med intag eller inandning av förödande 
skadliga  och  beroendeframkallande  "droger"  oavsett  om  de  är  "lagliga"  eller  "olagliga"  enligt 
Jordsliga normer. Guds ande inom dig behöver ingen "sinnes"-ändring för att ansluta till och vara 
förtrogen med det HÖGSTA GUDOMLIGA LJUSET AV DEN ENE SOM ÄR ALLT SOM ÄR.

4. DU FÅR INTE ANVÄNDA GUDS NAMN 
VANVÖRDIGT, EJ HELLER ANVÄNDA DET
FÖR ATT SVÄRA TILL EN LÖGN

Detta betyder att du inte ska kasta KLANDER mot eller förbanna en annan I FADERNS NAMN i  
dina tankar, ord eller handling. Du måste ta fullt ansvar för dina egna fel eller överträdelser mot 
dig själv eller andra. Och när du klandrar, förbannar, ogillar och fördömer en annan skapelse så 
klandrar, förbannar, ogillar och fördömer du också GUD din Skapare, som existerar som lågan av 
ODÖDLIGT  LIV  INOM  DIG  och  INOM  ALLA  ANDRA.  Så  som  när  du  sänder  ut  skuld  av 
ansvarslöshet och förnekelse, måste den återvända till dig tills lektionen är lärd av DIG som är 
skaparen av överträdelsen.

Dessutom skall du inte medvetet och avsiktligt vilseleda eller ljuga för dig själv eller andra i DIN 
HELIGE FADERS NAMN. Så när du säger,  "I  GUDS NAMN, Jag svär att  detta är  den totala 
sanningen",  måste  du VETA att  det  är  ett  faktiskt  påstående  annars  har  du vanärat  GUDS 
HELIGA NAMN för ditt eget själviska förändrade egos skull. Detta innebär dock INTE, med den 
tyranni som finns inom världens ORÄTTVISA SYSTEM, att du måste offra DITT LIV för att berätta 
sanning i den olagliges domstol. I detta fall (som i alla situationer du stöter på) måste du använda 
dina  GUDA-givna  sinnen och  be  om HANS vägledning  och  skydd  i  din  omständighet.  Detta 
innebär inte på något sätt att du inte kommer att berätta sanningen så som du uppfattar att den 
är,  men du måste  LITA  PÅ ATT GUDS KRAFT INOM DIG ger  dig  det  du behöver  för  att  få  
vägledning och skydd. Detta är vad Immanuel sade till Fariseerna och de skriftlärda om "eder":
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"Ve er, ni blinda ledare av falska läror som säger, "Om en person svär vid templet, räknas 
det inte, men om en person svär vid templets guld, är detta bindande. "Ni dårar och blinda, 
ni är ondskans avkomma; varför låter ni folk svära vetandes att en ed inte är bindande och 
att det är en värdelös handling? Hur kan ni säga att om en person svär genom offer, så är 
detta bindande? Ni blinda och falska lärare, vem gav er rätten att kräva en ed eller att 
svära, eftersom Skapelsens Lagar uppger att eder ej bör ges? Ert tal skall alltid vara ja, 
eller, nej. Alltså, han som svär vid något på jorden eller i universum, svär vid något flyktigt, 
något som är utan substans, och därför har inte heller eden någon substans. Därför begår 
han som svär vid vad som helst ett brott i förhållande till sanningen i hans ord och han gör 
det (ordet) tvivelaktigt."

(Är det inte intressant att i en "laglig" domstol är man skyldig att hålla upp den "falska" Bibeln  
och  avlägga  sanningens  ed  till  domstolen?  Vart  tror  du  detta  krav  kom  från?  Kanske  från 
Frimurarna?)

Det är viktigt att komma ihåg att okunnighet om sanningen är acceptabelt FÖR EN TID, men kom 
ihåg att  GUD inom DIG kommer att  ge dig  många tillfällen att  förvandla din okunnighet  till 
KUNSKAPENS VISDOM OM SANNINGEN. Och om du verkligen är en tjänare till den ENE SOM ÄR 
ALLT, kommer du ALLTID välkomna SANNINGENS LJUS att lysa inom dig ÄVEN om du i ditt 
innersta väsen finner sanningen mot-bjudande. Detta innebär att du inte kan gömma dig bakom 
den BLINDA okunskap som styr dig genom rädsla och förnekande av ansvar. DETTA är INTE 
godtagbar okunnighet i Guds Rike eftersom du därmed tjänar Anti-Krist och har således GETT 
ditt liv till det onda.

Här är ett exempel på oacceptabel okunnighet: (Denna FALSKA TRO gäller för många som anser 
sig vara en del av den s.k. New Age-rörelsen.) Man ges SANNINGENS visdom som säger, "Du är 
GUD och därför skapar du din egen verklighet." Många har felaktigt tolkat detta så här, "Jag kan 
nu ignorera verkligheten. Jag har ALLAREDAN bidragit till att skapa och det kommer inte längre 
att vara mitt ansvar eftersom jag är Gud." Detta är ett utmärkt exempel på hur Antikrist vrider 
och ändrar sanningen och upprätthåller illusionens lekplats. Bara för att du väljer att IGNORERA 
sjukdomen och korruptionen i din regering, till exempel, betyder det inte att DU nu är friskriven 
från ditt ansvar. VAD TROR DU SKER MED ALL DEN SAMLADE ENERGIN AV ALLA TANKAR, 
ORD, GÄRNINGAR OCH HANDLINGAR DU HADE INNAN DU BLEV (enligt DIN uppfattning) EN 
"MÄSTARE"  I  "POSITIVT"  MANIFESTERANDE?  Tror  du  kanske  att  POFF!  GUD  BARA 
FÖRDUNSTADE DESSA ÅT DIG OCH ATT DU INTE LÄNGRE ÄR ANSVARIG?!? Eller säger du till 
dig själv, "Tja, denna regerings korruption och krig och ekonomiska kriser och eventuella 
matbrister är bara jämmer och elände som andra väljer att erkänna och det är inte mitt fel,  
så länge jag inte tar det (jämmret och eländigheten) in i min verklighet är det inte sant, och 
det existerar inte för mig." Vi har nyheter till er. Om ni tror på detta nonsens har ni blivit ett 
likgiltighetens  redskap  åt  Anti-Krist,  som  BESITTER  ER!  ALLA  är  anslutna  till 
MASSMEDVETANDETS POOL i  detta plans Manifesterade ILLUSION. Om du väljer att  enbart 
SELEKTIVT acceptera den "sanning" som är bekväm och inte stör din illusion av verkligheten, så 
har du också  FÖRNEKAT  SKAPELSENS LAGS HÖGSTA BEFALLNING:  UPPNÅ KUNSKAPENS 
VISDOM VILKET GÖR ATT DU KLOKT KAN FÖLJA SKAPELSENS LAGAR.

5. KOM IHÅG GUDS ”DAG” OCH HÅLL 
DEN HELIG

I den "så kallade" Kristna Bibeln, har denna lag tolkats som "En" dag och dagen som valdes av 
MÄNNISKOR var den som kallades SÖNDAG och även kallas "Sabbaten". Detta var dagen som 
MÄNNISKOR sade att INGET arbete kan utföras och du måste gå i DERAS Kyrka och bedja, ångra 
dig och tacka eftersom detta var Guds dag. Vi måste berätta för dig att detta inte är korrekt, 
eftersom ALLA dagar i Guds och Skapelsens Rike är HANS. Detta innebär att du måste hålla 
ALLA dina Dagar HELIGA i vördnad till DEN GUDOMLIGA HELIGE GUDS NÄRVARO INOM HELA 
SKAPELSEN. VARJE dag måste du, som en del av din bön, erkänna och tacka och ge ÄRA åt Gud 
och Skapelsen för ALLA välsignelser i  överflöd, Visdom och LIV som FADERN INOM DIG har 
skänkt dig. Kom ihåg att detta är det verkliga syftet och KRAFTEN i Bön och Meditation. BÖN är 
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att  Be  om  vägledning  från  Fadern  inom  dig  för  VAD  DU  BEHÖVER  VETA  FÖR  ATT 
UPPRÄTTHÅLLA HANS TJÄNST, "OCH I ALLT, FADER, EJ MIN VILJA, MEN DIN VILJA SKALL 
SKE."  MEDITATION är  så  MOTTAGANDET  av  information  från  Fadern  inom  dig  för  att 
upprätthålla  HANS  tjänst.  Så  småningom kommer  NI  ALLA  vara  i  ett  konstant  tillstånd  av 
meditation och gemenskap (ömsesidigt deltagande eller delande) med den Gudomliga Fadern inom 
er.

Söndagen har också kallats Guds vilodag. Detta är inte logiskt. Vad med bonden som sköter om 
sina djur och sina åkrar? Detta betyder inte att du inte kan vila. Men din vila kan ske på en 
måndag eller en onsdag eller kanske bara en timme eller två varje dag. Det kommer att vara olika 
för varje människa beroende på innehållet i dennes tjänst till Gud. NÄR tidens cykel kommer då 
allt returneras till SKAPELSEN, uppstår det en period av vad som skulle kunna betecknas som 
"vila". Detta innebär att livet som ni känner det i denna illusion kommer upphöra att existera. Det 
är  ett  av  de  Stora  Mysterierna som i  cykler  mäter  ebb och flod  av  den ENDA GUDOMLIGA 
KÄLLAN TILL ALLT SOM ÄR. Tills den tidspunkten inträffar kommer Gud inom dig vägleda dig 
när de nödvändiga viloperioderna är för dig.

6. DU SKALL HEDRA DIN MOR OCH 
DIN FAR

Denna underbara lag har oftast enbart tolkats ganska bokstavligt. OCH det är sant, du måste 
hedra de som var bärarna (*vehicles) av din SJÄL som sändes hit genom Guds Nåd, PÅ SAMMA 
VIS SOM DU SKULLE HEDRAT ALLA LIVETS VÄSEN SOM ÄR SKAPADE AV VÅR SKAPARE GUD 
OCH SKAPELSEN. Det innebär att som spädbarn och barn är du beroende av dina föräldrar, eller 
andra, att försörja dig, åtminstone fysiskt. I tillägg kommer också ett enormt ansvar för de som 
väljer att vara "föräldrar" - definierat som "en Far eller Mor; eller någon organism som genererar  
en annan; en källa eller orsak". DESSA väljer också att bli lärare och förmyndare för dig, en av 
GUDS SKAPELSER. De är också anförtrodda, av GUD vår Skapare, (vare sig DE vet det eller inte) 
ansvaret att ge DIG de verktyg du behöver för att bli självförsörjande och vara i HELIG GUDS 
tjänst för resten av detta liv. Det är därför i de mer andligt medvetna Guds Kungadömen att ALLA 
skapelser INTE ges ansvaret för avlandet av släktet.

För det första är det en ära som är FÖRJÄNAD av de föräldrar som helt förstår DERAS ansvar att 
UNDERVISA Guds- och Skapelsens Lagar. För det andra tas avlandet av släktet på STÖRSTA 
ALLVAR av era mer andligt avancerade bröder på andra planetsystem. (Se lag nr 15.) Anledningen 
är att DE erkänner och hedrar sanningen i GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR. Du förstår, DE 
HAR LÄRT ATT DE ANDLIGT SVAGA KOMMER ATT VIDAREBEFORDRA SINA SJUKDOMAR, 
APATI,  OKUNNIGHET  OCH  MISSFÖRSTÅND  TILL  SINA  AVKOMMA,  och  därmed  sprida  den 
lömska cancer och FÖRSTÖRELSEN av ANTIKRIST genom deras släkte.  DE VET ATT DESSA 
GUDS BARN ÄR DERAS LOVNAD FÖR EN BALANSERAD FORTSÄTTELSE AV DERAS SLÄKTE. 
Därför övervakas ansvaret med fortplantningen MYCKET noga för att kunna upprätthålla släktets 
Balans inom Guds- och Skapelsens lagar. VARJE barn är ÄLSKAT och nogrannt omhändertaget 
och instrueras av ALLA som FÖRTJÄNAT detta, en av de viktigaste ansvarsområdena för någon 
MÄNNISKA, ATT VARA EN "FÖRÄLDER" ÅT GUD!

Nu det andra syftet och innebörden av denna lag som innebär att du skall hedra 'Mor och Far 
Principen'  i  ALLT SOM FINNS INOM SKAPELSEN. Ett  mycket  underbart  exempel  är  att  man 
måste hedra DENNA älskade Planet Terra (jord) som representerar Moders-"principen" i det att 
hon skyddar och upprätthåller livet för alla Guds Skapelser som existerar här. Och du måste 
Hedra vår Fader GUD som skänker fröet till Anden för ALLT liv inom ENIGHETEN I ALLT SOM 
ÄR. Självfallet, Gud ÄR Fader/Moder-principen i HARMONI, BALANS OCH RÖRELSE och därför 
existerar  Moder/Fader-ENIGHET  och  BALANS  i  den  GUDOMLIGA  SKAPELSENS  SAMTLIGA 
FRAGMENT.

7. DU SKALL INTE MÖRDA DINA 
MEDMÄNNISKOR

I den "så kallade" Kristna Bibeln, är denna lag helt enkelt skriven, "Du Skall Icke Dräpa", vilket 
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lämnar utrymme för missförstånd och tolkningsfel.  Vad denna lag betyder är att  du inte ska 
ÖNSKA   död av en annan människa i DINA TANKAR, ej heller skall du begå fysiskt mord av en   
annan människa.

Denna regel innebär inte att du inte kan försvara dig själv och din familj om era liv är hotade, 
eftersom det är SJÄLVMORD vilket är SJÄLV-MORD och därför också strider mot Guds lagar. Du 
får aldrig välja självmord om du känner dig värdelös och "inte kan" gå vidare, eftersom du vanärar 
Guds livskraft inom dig. Endast Gud inom dig måste bestämma slutet på det fysiska livet. Den 
tidpunkten kommer endast då ditt syfte och din mission uppnåtts så att processen och Guds 
Gudomliga Plan för din andliga tillväxt inte blir avbruten. Det samvetskval som själen utsätts för  
är ofta mycket större efter ett självmord än egots upplevda illusion av lidande INNAN livet upphör. 
Kom ihåg att när du ärar Gud inom dig och ALLT SOM ÄR och du verkligen förstår balanslagarna 
givna av vår Gudomligt HELIGE, skulle du aldrig överväga ett själv-straff så som självmord. Du 
kommer helt  enkelt  att  VÄRNA OM varje levande andetag du tar i  LIVETS Gåva av Gud och 
Skapelsen!

Och för er som kallar er "Feminister" och "Pro-Choice" (*kvinnans rätt att välja själv) vilket normalt 
innebär  MORD  av  ett  av  GUDS  barn,  kom  ihåg  detta:  DET  FINNS  INGA  OAVSIKTLIGA 
GRAVIDITETER. Om du blir  gravid,  vilket  är  att  vara  fordonet  (*vehicle) för  en  av  Guds  nya 
skapelser,  att  VÄLJA abort  på grund av DITT själviska och oansvariga sexuella  beteende ÄR 
FORTFARANDE MORD hur du än ser på det. Kom ihåg att var och en ges, tillsammans med er  
"Fria Vilja", PERSONLIGT ANSVAR för alla era tankar, ord, gärningar och handlingar. Det finns 
definitivt många eventuellt oönskade "effekter" till olaglig och godtycklig, lustfylld sexuell aktivitet.  
Graviditet och sjukdom är två uppenbara resultat vilka förekommer och har förekommit oftare än 
inte.

Nu, OM en kvinna är kraftfullt och våldsamt VÅLDTAGEN mot sin vilja och blir gravid måste HON 
samtala med Gud inom henne om huruvida HAN kommer avsluta graviditeten. Så det kommer 
inte  att  bli  HENNES "förändrade"  ego's  val  eller  vilja  utan  FADERNS  VILJA  INOM  HENNE 
KOMMER ATT SKE. Detta är oftast vad ett missfall är, FADERNS VILJA. INGEN annan kommer 
att ta detta beslut åt HENNE, ENDAST FADERN INOM HENNE!

8. DU SKALL ICKE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT

Den bokstavliga  definitionen  av  "äktenskapsbrott"  enligt  er  ordlista  är:  "En  gift  person  som 
frivilligt har samlag med någon som inte är dennes maka/make." Anledningen till denna lag, som 
fortfarande gäller, var att länge innan och vid den tidpunkt som budorden framlades av Mose till 
folket,  var  de  (folket)  oftast  enfaldiga,  okunniga,  obildade  och  gudfruktiga  på  grund av  sina 
tidigare falska läror som givits dem av dåtidens religiösa/imperiets ledare.

Problemet var att  (under hela ert "förflutna")  många unga män och soldater lustfyllt  önskade 
sprida den sexuella aktens fertila frön till MÅNGA olika unga, villiga kvinnor som de träffade i sin 
vardag  och  i  sina  resor  från  by  till  by.  (Tiderna  har  inte  förändrats  mycket,  har  de?)  Det 
uppenbara resultatet var att många kvinnor blev gravida, och oftast var då mannen långt borta, i 
krig eller i nästa by. Så hon blev lämnad ensam med ansvaret för att föda och uppfostra hennes 
barn. Många kvinnor kunde inte "hantera"  detta oväntade ansvar och övergivande av den de 
normalt  menade  vara  DERAS man.  Många  kvinnor,  överväldigade  av  skräck,  skam och  om-
ständighetens skuld, dödade sig själva och sina ofödda genom att försöka abortera bort barnet. 
Många kvinnor lämnades på gatorna, såvida de inte hade vänner eller familj som kunde ta hand 
om dem. Och många kvinnor övergav sitt nyfödda barn, ibland på tröskeln till en kyrka eller ett 
barnhem,  några  lämnade  t.o.m.  barnet  för  att  dö  på  en  mörk  och  ödslig  plats.  Därför 
nödvändigheten av denna lag, "Du må icke begå äktenskapsbrott." (Se lag nr 15, "Du måste följa 
Guds visdom för en ansvarsfull och balanserad fortplantning av ditt släkte".) 

Så  i  hans  kärleksfulla  barmhjärtighet  och  oändliga  visdom,  skapade  Gud  förpliktelsen  av 
Äktenskap eller Äkta Stånd definierat i ordboken som: "Ett juridiskt kontrakt mellan en man och 
kvinna för att leva tillsammans som man och hustru" (I de högre världarna är det en mycket 
allvarlig och fröjdefull förpliktelse som kallas GUDOMLIG UNION.) På detta vis sådde HAN fröet av 
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gemensamt ansvar för denna man och hustru OCH till deras avkomma. Detta är anledningen till  
att Äktenskapet är att betrakta som en av de MEST allvarliga och HELIGA åtaganden TILL GUD!

Vi kommer nu att citera några av de verkliga lärdomarna givna i denna fråga av FADERNS ORD 
som ges av Den Store Läraren Jesus, Esu, Immanuel från boken (nu i  tryck, som en del  av 
Phoenix  Journalerna)  med  titeln  "OCH  DE  KALLADE  HONOM  FÖR  IMMANUEL:  JAG  ÄR 
SANANDA".  Nästan  2000  år  sedan  när  Mästaren  Jesus,  Esu,  Immanuel  tillfrågades  om 
äktenskapet och män och kvinnors rättigheter. Detta är vad han sade:

"Alla goda ting gavs åt er och ni mottog de Lagar enligt vilka ni är att leva efter. Ni bör följa 
dessa och ytterligare lagar, så att ni skall blomstra på Jorden och ha frid i era familjer; 
avlägsna kraften i den gamla lag där kvinnor underkastas mannen, eftersom hon är en person som  
är  lika med mannen i  andligt  hänseende,  och  har  lika rättigheter  och  skyldigheter.  Det finns 
många  förvrängningar  (*distorsions) i  lagarna  eftersom  de  var  framgivna  av  Gud  och  de 
Himmelska Sönerna, där människan ändrat dem för att anpassa dem efter sig själva.

"När en man gifter sig med en kvinna, skall han till den mest betrodda förtroendemannen 
betala för hanteringen av hennes ägodelar, som ett pris på säkerhet, för att icke hon skall 
lida brist på hennes förnödenheter. Priset bör beräknas på ett sådant sätt att för varje år av 
hennes liv bör hundra silverpenningar vara grunden, mätt enligt hennes kunskaper, hennes 
förmåga, och hennes styrka, förutsatt att hennes hälsa inte felar. Priset är inte att betrakta 
som ett "köp", för ingen människa kan säljas eller köpas, men som en säkerhet för kvinnan 
så att hon inte lider brist. (Belopp och typ av ekonomisk säkerhet för "moderna" tider anpassas 
därefter. För ytterligare förtydligande av Immanuels uttalanden läs PHOENIX JOURNAL EXPRESS 
VOLYM 1 & 2 sidorna 34-40.)

"Äktenskapsbandet  mellan  man  och  kvinna  bör  tillåtas  endast  om  båda  är  av  mental 
kompetens och kapabla att föra ett äktenskap i enlighet med lagen (Notera: GUDS LAG).

"Om, enligt förutbestämda avtal, inget pris betalats, gäller lagen: mannen måste tillgodose 
behoven hos hustrun beträffande alla hennes förnödenheter.

"Oförmågan av en hustru att föda barn, eller en mans oförmåga att sire barn är inget skäl 
för skilsmässa, ej heller förtjänar hon eller han andra åsikter eller handlingar.

"Den enda anledningen till skilsmässa är äktenskapsbrott, då detta är förstörelse eller fara 
för  anden,  kroppen,  eller  för  de egna familjemedlemmarnas liv.  Om en person är  skild 
genom att han begått äktenskapsbrott, borde han bli steriliserad, för han är då ovärdig livet 
och dess lagar för att han reagerat på de själviska lustfyllda begären av nöjeslystenhet och 
avsagt sig allt ansvarsfullt beteende." (Slut på citat.)

I den bokstavliga översättningen gäller att för ett äktenskapsbrott skall inträffa, måste den ena 
eller  den andra,  eller  båda av  äktenskapsbrytarna ha avlagt  äktenskapslöfte.  I  Guds rike  av 
Sanning  är  detta  löfte  om GUDOMLIG  UNION mellan  två,  en  man  och  en  kvinna,  att  leva 
tillsammans som EN, något som verkligen tas på allvar eftersom det är ett åtagande till FADERN 
INOM, DEN ENE TILL DEN ANDRE för resten av livslängden.  Det är ett kontrakt med GUD 
snarare än ett juridiskt avtal av mänsklig form. Detta innebär att en man och kvinna som är 
sambo som "älskare" utan ett "så kallat" juridiskt avtal måste göra SAMMA ÅTAGANDE till Gud 
som de som har det "så kallade" juridiska avtalet, vare sig DE inser det eller inte. Det är INTE 
nödvändigtvis alltid så att  ett  kontrakt ingås med Gud för att  FORTPLANTA/FÖRÖKA släktet 
eftersom  många  som  väljer  GUDOMLIG  UNION  möjligens  inte  väljer,  att  kunna,  eller  blir 
kvalificerade till att uppfylla den (fortplantningen) tjänsten till FADERN. (LÄS PÅ NYTT Budord 
nummer  6  där  vi  diskuterade  fortplantningens  ansvar).  Men  de  båda  "älskarna"  HAR 
FORTFARANDE SAMMA ANSVAR (som ett "lagligt" gift par) för den avkomma de må producera. 
Om de bara väljer samlevnad på grund av sexuell lust eller andra egoistiska skäl, har de, alltså, 
förnekat SITT ansvar till GUD, och de kommer att lida av konsekvenserna av sina handlingar i  
händerna på det onda. (Se lag nr 13, "Som du sår skall du skörda" även känd som "Lagen om 
Orsak  och  Verkan".)  Betyder  detta  att  SKILLSMÄSSA,  definierat  som:  "1.  Upplösning  av 
äktenskapliga  band  vid  juridisk  process  eller  vedertagen  sedvänja.  2.  Varje  radikal  eller 
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fullständig separation", strider mot Guds och Skapelsens lagar?  JA OCH NEJ! Du förstår, det 
beror på de RIKTIGA omständigheterna som upplevs av det skiljande paret. Till exempel: Eftersom 
ditt engagemang i livet alltid FÖRST ÄR ATT TJÄNA GUD, då idéellt sätt, måste din valda partner 
stödja DITT engagemang samt hans/hennes engagemang gentemot den HELIGE FADERN.

Om, till exempel, din partner misshandlar dig och/eller dina barn fysiskt eller känslomässigt, och 
därmed inte stöder eller hedrar antingen dennes eller DIN tjänst till GUD, då är du inte längre 
bunden av ditt kontrakt/dina äktenskapliga band. Varför skulle GUD binda dig och dina barn till  
ett  åtagande  bestående av  LIDANDE och  BESTRAFFNING? Det  är  inte  logiskt.  Men,  om din 
partner beslutar att han/hon vill skilja sig eftersom du inte längre är attraktiv för honom/henne 
fysiskt och sexuellt,  ÄR DETTA INTE ETT GODTAGBART SKÄL FÖR SKILSMÄSSA. Låt oss ta 
exemplet vidare. Låt säga att din partner inte längre är attraherad av dig och bestämmer sig för 
att finna sexuell tillfredsställelse på annat håll, han/hon har då begått ÄKTENSKAPSBROTT, (läs 
på nytt ovanstående citat från Jesus Immanuel)  och om du väljer att göra det, är DETTA ett 
godtagbart skäl för skilsmässa. Anledningen är att inte bara har din partner brutit hans/hennes 
förpliktelse till DIG och SIG SJÄLV, MEN under gärningen av Äktenskapsbrottet har han/hon 
brutit sitt löfte att TJÄNA GUD... ty genom handlingen att uppfylla sin lusta har han/hon bjudit 
in Antikrist i hans/hennes tempel. Naturligtvis kommer det val du gör om huruvida eller inte du 
skiljer dig från en otrogen partner slutligen göras AV FADERN INOM DIG.

9. DU SKALL ICKE STJÄLA (MATERIELLT
ELLER EMOTIONELLT)

Denna  lag  innebär  bokstavligen  att  man  inte  får  stjäla,  definierat  som:  "1.  att  ta  (annans 
egendom, etc.) oärligt, särskilt på ett hemligt sätt. 2. att ta slugt, som en blick. 3. att tillvinna sig 
lömskt eller konstfullt: såsom han stal hennes hjärta." Denna lag innebär också att du inte må 
stjäla förtroende och god tro från en annan genom att ljuga för dem om dina verkliga motiv och 
avsikter. Du förstår, illvilligt LJUGANDE och STJÄLANDE är två sidor av samma mynt.

Här är några exempel på olika former av ljugande och stjälande: Om en man falskeligen berättar 
för en kvinna som är oskuld att han ÄLSKAR henne och vill gifta sig med henne, men allt han 
egentligen vill ha av henne är sexuellt umgänge, då vilseleder han henne. Om hon i god tro faller 
"för"  honom och även fastnar i  fällan av hans "falska"  löfte  till  henne och ger  vika för  hans 
påtryckningar för att uttrycka "deras kärlek" fysiskt innan äktenskapets löfte är avlagt, och sedan 
överger  henne,  har  han  i  all  väsentlighet  "stulit"  hennes  hjärta,  hennes  oskuld  och  hennes 
kyskhet för sitt eget lustfyllda, själviska uppsåt.

Även om kvinnan klokt vägrar hans sexuella närmanden, och finner sig själv avvisad av honom, 
är han fortfarande skyldig till att ha ljugit för henne VILKET BETYDER ATT HAN STULIT 
FRÅN HENNE KÄNSLOMÄSSIGT. Den stora skillnaden i dessa två scenarier är att, trots att hon 
blivit bestulen känslomässigt, så bär hon åtminstone inte den "skuld" från att ha vanärat sig själv 
genom att bryta Guds lagar och gett bort sin kyskhet till en ovärdig man.

Här är ett annat exempel på att stjäla oskulden till en annan. Oskuld definieras som, "1. fri från 
synd, ondska; ej skyldig till ett visst brott. 2. ofarlig. 3. vet ingen ondska. 4. utan svek eller list. 5.  
en oskyldig person, såsom ett barn". Stöld i sig självt är en "synd" mot Guds lagar gällande endast 
den som stjäl, men när man lyckas stjäla en annans oskuld, har man i huvudsak UPPSÅTLIGT 
OCH UPPENBART ljugit för dem, och därmed har man lockat och manipulerat den andra till att 
också den bryta GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR! Så för att oskulden skall bli "stulen" från en 
annan,  måste  den  person  som  "stjäler"  göra  det  medvetet  och  uppenbart  med  AVSIKT  att 
manipulera en annan för att uppfylla sina egna själviska medel och offret måste sveklöst lita på 
personen.

Exempelvis: Ledaren av ett land sänder de unga männen ut i KRIG (som även involverar MORD) 
till en fjärran plats, och säger till dem, "Ni kämpar för frihet och ni försvarar ert land," och de tror  
på denna lögn.  Så de deltar  i  kriget  och inser  med fasa att  de  slaktar  oskyldiga  människor 
samtidigt som de skyddar och försvarar rika shejker och deras oljefält  och pengar,  och INTE 
försvarandet av sitt lands frihet. Och på så vis när DERAS OSKULD stulits från dem, inser de att  
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de har LJUGITS för och UTNYTTJATS av dem som de litade på - till att begå ONDSKA.

Ett annat exempel: Låt säga att du är ett barn och du upptäcker att din far har en flickvän "på 
sidan om".  (Detta  är  äktenskapsbrott,  mina vänner.)  När  du konfronterar  honom med detta, 
SÄGER han till dig att du måste "lova" honom att du inte kommer att berätta för din mamma. 
Han älskar henne fortfarande och vill inte såra henne och familjen etc. Om DU berättar för henne,  
kommer hon skilja sig från honom och... och... och. Såsom ett barn, är du förkrossad eftersom 
DIN FAR bett dig att LJUGA, men du har "lovat" honom och därför, på något sätt, skulle det vara 
DITT fel om du berättade för din mor och du vill absolut inte orsaka dina föräldrars skilsmässa!  
Detta är känslomässig utpressning och pappan har stulit sitt eget barns oskuld genom att tvinga 
barnet  att  lova  att  LJUGA  vilket  gör  att  barnet  känner  sig  ansvarig  (för  HANS  oansvariga 
beteende) för vad som "kunde" ske om barnet berättade sanningen för sin mamma.
Ett annat kanske mer motbjudande exempel: Varje vuxen man eller kvinna som uppsåtligen ger 
efter för den lustfyllda tvång och manipulation av ett barn som litar på honom/henne att utföra 
NÅGON form av sexuell aktivitet har definitivt stulit oskulden till det stackars barnet.

Här  är  ett  annat  exempel  nära  AMERIKANERNAS  hjärtan:  Era  Förfäder  av  det  underbara 
Amerikas  förenta  stater  blev  inspirerade  av  GUD  i  framtagandet  av  en  ytterst  helig 
KONSTITUTION och RÄTTIGHETSDEKLARATION (Bill of Rights) för att kunna upprätthålla FRED 
och BALANS och tillåta er FRIHET och strävan efter lycka. Även om inte perfekt, med tillägg av 
vissa ändringar att avskaffa slaveri, till exempel, blev detta den viktigaste och mest skyddande 
uppsättning kriterier gällande MÄNSKLIGA rättigheter, anständighet och frihet i  er nuvarande 
historia. Varje person ni utser att sitta i ledarposition såsom presidenskapet, vicepresidentskapet, 
Kongressen och Senaten, har svurit en "ed" på att försvara Förenta Staternas Konstitution. 
Ni, folket, har valt dessa "ledare" baserat på förtroende och god tro att dessa kommer att HEDRA 
er  Konstitution och Rättighetsdeklaration.  Ni  har  nu en President,  och en Kongress  som till 
största  delen  stöder  honom,  som  i  grund  och  botten  har  tillintetgjort  denna  amerikanska 
konstitution genom HANS Exekutiva Ordrar i syfte att driva på "VÄRLDSORDNINGEN", som har 
en ny "så kallad" Konstitution för ETT VÄRLDSHERRAVÄLDE! DETTA KALLAS  STÖLD AV ER 
FRIHET, AMERIKA, VILKET GÖR ER TILL SLAVAR. HEDRAR de så kallade "folkvalda" ledarna 
som stöder detta intrång på ER amerikanska konstitution EDEN de gav till er och TILL GUD? De 
stjäl  er  frihet  och värre än så,  de  avlägger en ed som de VET ATT DE INTE KOMMER ATT 
RESPEKTERA!  DETTA  KALLAS ATT  LJUGA FÖR ER (FOLKET)  FÖR SINA EGNA SJÄLVISKA 
MEDEL.

Var vänlig förväxla inte de som verkar genom uppsåtlig list och svek "stjälande" oskulden eller 
andras ägodelar med de som verkligen tror en lögn vara sanning och sedan förmedlar sin felaktiga 
övertygelse  till  en  annan/andra  (exempelvis  deras  barn  eller  studenter).  Detta  är  simpelthen 
okunnighet om sanningen, och även om den är, eller inte är godtagbar (av Gud), är okunnighet 
inte en uppsåtlig handling stjälande oskulden från en annan.

Här är något annat som är väldigt viktigt att komma ihåg och tydligt förstå. Om man uttalar en 
”lögn” i sant självförsvar eller för att skydda ens integritet eller för att försvara/skydda en annan 
eller en annans integritet, så är detta inte i strid med Guds lagar. (DETTA betyder inte att man 
kan ljuga för att uppsåtligt vilseleda om ONDA HEMLIGA eder eller aktiviteter såsom i den onda 
kulten FRIMURERI). DETTA ÄR ETT SÄTT DÄR ANTIKRIST FÖRVRÄNGER GUDS LAGAR TILL 
ATT FÖRDÖMA ANDRA genom att de säger att DU ALDRIG SKALL "ljuga", vilket betyder: "1. Att 
göra ett uttlåtande som man vet är falskt. 2. Det som är avsett att ge ett falskt intryck." DU kan 
bokstavligen talat bli verktyget som gör illa eller förstör dig själv eller någon annan!

Låt  oss ge er  några exempel  att  tänka på:  Låt  säga att  det  är  andra världskriget,  och i  din 
medkänsla gömmer du en japansk-amerikansk familj i källaren för att skydda dem från att bli 
satta i "lägren". Polisen kommer till din dörr och frågar dig om du har sett eller vet om några 
japaner.  Kommer du att berätta sanningen vetandes att  det kommer att  äventyra DIN familj, 
liksom de du skyddar?

Nästa exempel: Låt säga att du går ut i krig och tas till fånga av "fienden". De kräver att du visas  
på tv och gör ett uttalande till dina ledare, ett uttalande som du vet är falskt, och om du inte gör  
det kommer de att döda dig. Kommer du att göra det de ber om?

23



Här är ett exempel som flera gånger getts av Hatonn: Låt oss säga att vår älskade Jesus Kristus, 
Sananda kommer till ditt hem och "myndigheterna" kommer och letar efter honom och du vet att 
orsaken är att hans förföljare inte vill ha honom fri och levande. Kommer du att berätta var han 
är?

Vi ger ännu ett exempel som kan bli en verklighet för många. Låt säga att din regering framsätter 
ett "mönstringskrav". Din son, far, eller vän vägrar mönstring och beslutar att bli "vapenvägrare". 
Så, om "myndigheterna" ringer dig och frågar dig vart denna person befinner sig, kommer du att 
berätta för dem?

Det blir lite kinkigt med Gud när du, till exempel, blir vittne till ett mord. Du känner mördaren 
och på grund av din rädsla för att bli ett vittne och möjligheten för att bli hotad, så ljuger du till  
polisen och säger att du inte såg något. Tänk noga på detta eftersom brott begås dagligen som 
strider mot GUDS BALANSLAGAR där det finns vittnen som är "alltför rädda" för att berätta för  
polisen. De kriminella förblir fria att fortsätta begå brott som strider mot GUD. Kom ihåg att du 
måste förstå skillnaden, vi talar INTE om att bevittna brytandet av MÄNSKLIGT SKAPADE lagar, 
som kan eller inte kan vara rättmätiga och SOM kontinuerligt ändras med tiden. Vi talar om att 
bryta  GUDS  LAGAR  som  inte  är  föränderliga  och  som  för  evigt  är  Balanslagarna  inom 
SKAPELSEN.

Ni har också något som kallas för den "vita lögnen", definierat som: "Ett falskt uttalande med 
avsikt att vara artig eller snäll." Den kallas också för den "sociala" lögnen. De flesta av er har valt 
att artigt ljuga för att bevara er integritet. Detta är ett sätt, men det finns andra sätt där man inte 
ljuger och samtidigt behåller sin integritet. Exempelvis om någon frågar dig hur mycket pengar du 
tjänar eller vad du gör med din tid, har du flera sätt att besvara dom. Du kan ljuga, eller avge svar 
som anses vara direkt men hårt, "Det har du inget med att göra." Men för dem av er som vill  
hedra sig själv och samtidigt vara artig mot den andra, kan ni helt enkelt säga, "Snälla bli inte 
förnärmad, men jag föredrar att inte svara på den frågan eftersom det inte rör dig." Det finns 
situationer där den vita eller artiga lögnen passar in, fast många av er försöker tänja gränserna. 
Nyckeln här är UPPSÅT.

Ofta,  i  stället  för  att  hedra dina sanna känslor,  kommer du att  gömma dig bakom den "vita 
lögnen" för att behålla jobbet. Om du exempelvis uppfattar att din arbetsgivare är trångsynt och 
tyrannisk och du är rädd att genom att vara ärlig och direkt med dina idéer och känslor kommer 
du att få sparken. Du förstår, du upprätthåller det upplevda tyranniet gentemot dig själv genom 
att vara "artig" och låta det fortsätta.

Ett exempel  på en riktigt artig  lögn är  detta:  När du vet  att  din mor tillbringade timmar att 
förbereda en måltid åt dig, och du inte gillar skinka och hon frågar dig vad du tyckte om hennes 
måltid och du svarar, "Det smakade utmärkt." Även om det inte precis är ett sant påstående, är 
dina sanna avsikter, i vänlighet och uppskattning, att HEDRA det du vet är hennes kärlek för dig.

Så, om du ljuger och din avsikt är att manipulera någon för att själviskt uppnå eller få något av 
dem som du har lust på, snarare än att agera med integritet och vara direkt, så är detta inte en 
"vit lögn". Kom ihåg detta, du kan ljuga för dig själv eller till en annan, men du KAN ALDRIG ljuga 
för Gud. Du förstår, Gud övervakar alltid och registrerar dina SANNA avsikter i alla situationer 
som han framlägger åt dig.

Inom era "östliga" religioner,  Hinduism och Buddhism, finns en term som kallas för "karma" 
definierad i Funk & Wagnals ordbok som: "1. Den andliga kraft som genereras av ens handling 
och som bestämmer ens reinkarnerade situation.  2.  Vagt,  öde.  3.  Vibration."  Karma, så som 
definerats  ovan,  beskriver  inte  på  ett  korrekt  sätt  samma mål  eller  mening  som "orsak  och 
verkan". Många tror att uttrycket "karma" antyder att du måste göra det ena eller det andra, eller 
det ena eller det andra har uppstått eftersom det är din "karma" vilket också innebär att det är 
ditt "öde".
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10. DU SKALL ICKE HA BEGÄR ELLER AVUND-
SJUKA TILL DET SOM TILLHÖR DIN NÄSTA

Låt oss först definiera orden "begär" och "avundsjuka". Begär betyder: "Att lusta efter något som 
tillhör en annan." Lysten betyder: "Överdrivet önske (av något), girighet." Avund betyder: "1. En 
känsla  av  förbittring  eller  missnöje  över  andras  överlägsna  uppnåelser,  begåvningar,  eller 
tillhörigheter."

Den  bokstavliga  betydelsen  av  denna  lag  är  att  du  inte  skall,  på  grund  av  dina 
osäkra/underlägsna känslor  och brist  på självvärde,  längta efter  att  ha något en annan har, 
såsom pengar, en ny bil, en färdighet eller talang. Och sedan på toppen av längtan efter detta 
"objekt" en annan har, skall du inte ogilla den person som uppnått det som du begär, men ej har 
skapat, just på grund av dina osäkra/underlägsna känslor och brist på självvärde. (Se även "Att 
känna igen Antikrist inom sig". Sidan 40.)

Det som sker när du blir girig och avundsjuk är att du blir insvept i girighet och förbittring, och 
du kommer inte att ta ett "personligt ansvar" för DIN manifesterade illusion. Du kommer fortsätta 
att skapa den uppfattade "bristen" och så småningom kommer du konsumeras av effekterna av 
giriga och avundsjuka känslor, vilka oftast resulterar i olika manifestationer av "SJÄLV-straff", 
dvs., vrede, skuld, kritik, svartsjuka och depression.

11. DU SKALL EJ ÅLÄGGA, EJ HELLER TVINGA 
DIN FRIA VILJA PÅ DEN FRIA VILJAN HOS 
EN ANNAN MÄNNISKA. KALLAS OCKSÅ 
"LAGEN OM ICKE-INBLANDNING"

Denna lag gavs fram av Gud, så att den fria viljan och den själsliga utvecklingen av varje fragment 
ej skulle inkränktas utan tillåtelse från GUD INOM, framför allt av Guds motståndare med en 
större medvetenhet om sin makt. Detta är varje fragments GUDAGIVNA skydd så att det finns en 
RÄTTMÄTIGHET i deras individuella process av Gudspotential och utvecklingen mot DEN ENE 
(*the ONE).

Dessutom  hindrar  det  även  dina  välvilliga  bröder  från  att  blanda  sig  i  eller  hjälpa,  utan 
TILLSTÅND  från  DEN  HELIGE  FADERN.  Du  förstår,  under  varje  fragments  livslängd  finns 
möjligheten och potentialen för Gudomliga Val genom den fria viljan. De "unga" själarna börjar 
utveckla sin GUDOMLIGHET genom lektionerna de lärt i varje upplevt liv. Med andra ord, genom 
erfarenhet lär de sig ATT KÄNNA GUD inom dem, och vilka tankar, ord och gärningar som håller 
fast dem i mörker och okunskap om vad deras sanna Gudspotential är.

Nu kanske du frågar dig själv, "Hur är det med den enorma ONDSKA som påverkar denna planet. 
Varför  är  den  tillåten  av  Gud?  Anledningen  är  att,  även  de  många  "satan",  eller  Guds 
motståndare, inte bara var väsen skapade av Gud, utan också dessa gavs den fria viljan. Gud ger 
helt enkelt sina "motståndar"-skapelser möjlighet att växa till sitt Gudspotential och Gudomligt 
Heliga Ljus. Men på grund av deras "begränsningar" i beteendet, dvs ego-självisk separation från 
DEN ENE, blev deras verklighet, eller lekplats för att uppleva erfarenheter, också "begränsad" av 
Gud. De är bundna GENOM SINA EGNA VAL till  de lägsta nivåerna beskrivna som 1:a - 5:e 
fysiskt  manifesterade  erfarenheterna.  Du  förstår,  de  "fallna"  har  självpåtagna  begränsningar 
genom  SINA  VAL  att  vara  fientliga  och  separata  från  deras  SKAPARE.  Men  de  ges  alltid 
"möjligheter" att se Sanningens Ljus i ENIGHETEN AV ALLT (*Oneness of all). Reglerna är strikta 
och de fallna VET "reglerna" som gör att egot förblir åtskilt från Gud, men väljer att stanna kvar i  
deras spel av manipulation och bedrägeri.

Till exempel: OM du känner viskningarna från ANTI-Krist inom dig, kan du kräva i DEN HELIGE 
FADERN GUDS OCH/ELLER JESUS KRISTUS SANANDAS NAMN ATT ALLA MÖRKA FRAGMENT 
OCH ENERGIER LÄMNAR DITT UTRYMME OMEDELBART! De MÅSTE lämna dig. Men de kan 
"hänga runt" i periferin av ditt energifält och vänta på en svag punkt i din skyddande sköld. Det 
är därför det är viktigt att be GUD om hans "vita ljussköld" av kärlek, skydd, vägledning, makt, 
vishet,  integritet  och mod.  Så du måste be FADERN INOM DIG att  vänligen visa dig det  du 
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BEHÖVER för att tjäna HANS VILJA. Därför är det viktigt, "inte MIN vilja Fader, men i allt, LÅT 
DIN  VILJA  SKE."  Denna  uppriktiga  åkallan  är  det  som  håller  dig  på  din  väg  i  GUDS  och 
SKAPELSENS TJÄNST och ut ur okunnighetens dårskap och den upplevda separationen där det 
Mörka Brödraskapet eller AntiKrist existerar.

Kanske börjar du nu se att många av er har upplevt många, många tusentals eller miljontals liv 
på dessa lägre nivåer genom deras val att vara eller förbli okunnig till deras GUDSPOTENTIAL och 
förbindelser till den ENE SOM ÄR ALLT!

Här är en underbar beskrivning av denna "upptäcktsprocess" framförd av vår älskade broder, 
Germain:

"Alla SKAPELSENS dimensioner existerar samtidigt. Du har helt enkelt ditt medvetande 
endast i denna, den "tredje" dimensionen. När du arbetar och lever i denna dimensionella 
upplevelse, sträcker du, med hjälp av dina andliga "lärare", din medvetenhet till  fjärde, 
femte och ibland ännu högre dimensionella nivåer. Det är inte en vertikal utvidgning såsom 
du linjärt uppfattar saker, det är en EXPANSIVT allomfattande utvidgning av medvetenhet. 
Ditt medvetande expanderar till nivån för din FÖRSTÅELSE - när du har lärt dig en eller 
några särskilda lektioner, när du ÄGT lektionen - befriar denna ditt medvetande en aning 
mer, utvidgande, rörelse, växande inom "SINNET" av den Universella JAG ÄR, DEN ENE 
SOM ÄR ALLT."

Anledningen till att era välvilliga bröder, "himlens härskaror," har skickats för att hjälpa er är att 
många av er har bett till GUD om frihet från slaveriet av er självvalda okunnighet. De har skickats 
hit som ett svar på att ni frågat GUD om hans GUDOMLIGA VÄGLEDNING och bistånd. De är 
DINA bröder av högre medvetande som tjänstgör för Guds och SKAPELSENS LJUS. Du förstår, en 
del  av er har erkänt "dårskapen" av Anti-Krist inom er och det inflytande som det kollektiva 
medvetandet har TILLÅTIT "satans" eller "motståndarna" att ha över er och denna älskade planet - 
Jorden. Ni är trötta och uppriktigt sagt uttråkade i denna illusion, med att vara motståndaren till  
Gudomlighet.  Ni  vill  ha  er  frihet,  ni  vill  göra  anspråk  eller  återta  HANS HELIGA UPPLYSTA 
Närvaro inom er. Det är dags för examen, vänner, till LIVETS högre nivåer. Var och en kommer att  
hitta eller vakna till ER GUDOMLIGHET MED ENHETEN, ELLER (och detta är mycket viktigt att 
förstå) kommer ni att förbli BUNDNA till  dessa lägre nivåer i kanske ytterligare ett årtusende 
innan en annan möjlighet beviljas av det expanderande medvetandet av GUDS-jaget inom den 
ENE.

Kom dock ihåg, att Guds "Upplysta" Värdar kan hjälpa dig och ge instruktioner och SANNING 
genom labyrinten av lögner och bedrägerier, men de kan inte GÖRA DET ÅT DIG! Var och en 
måste återta sin egen kraft av DEN GUDOMLIGE inom sig. INGEN kan göra det åt en annan. Så 
det  är  klokt  att  ägna stor  uppmärksamhet  åt  era  instruktioner  för  medveten odödlighet!  Du 
kommer antingen tjäna GUD eller kommer du att tjäna ditt "ändrade" ego. Det är upp till DIG.

12. DU FÅR INTE DÖMA ANDRA, MEN DU 
MÅSTE KLOKT DÖMA ALLA BETEENDEN 
OCH HANDLINGAR SOM STRIDER MOT 
GUDS OCH SKAPELSENS BALANSLAGAR

Och JMMANUEL berättade klokt för folket:  "DÖM INTE FELAKTIGT SÅ ATT NI SJÄLVA INTE 
BLIR FELAKTIGT DÖMDA. För med det omdöme ni dömer, så kommer ni själva bli dömda, 
och med det mått som ni mäter, så kommer ni själva att mätas. Döm därför i enlighet med 
logiken i Naturens Lagar, som är från Skapelsen, ty endast de är sanna och korrekta."

”Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du 
säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt 
eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart 
att du kan ta bort flisan ur din broders öga.”

"Först,  lär  om  Naturens  och  Skapelsens  Lagar,  deras  logik,  innan  du  dömer  och  ser  din 
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medmänniskas misstag. Först, lär genom Naturens och Skapelsens Lagar om dina egna misstag, 
så att du kan korrigera din medmänniskas misstag."

"Du ska aldrig ge heliga ting åt hundarna eller kasta dina pärlor åt svinen, då dessa trampar 
på dem med sina fötter och vänder sig emot dig och sliter dig i stycken. Ty sannerligen 
säger jag eder, kasta inte dina andliga skatter i jorden och slösa dem inte på de som är 
ovärdiga, för de tackar dig inte, och de kommer att slita dig i stycken, för deras förståelse 
är liten och deras ande är svag." 
(Slut citat: OCH DE KALLADE HONOM FÖR IMMANUEL.)

Precis som det står skrivet, ingen får någonsin döma en annan till att vara mindre eller mer än sig 
själv, speciellt om den andra är av annan färg, ras, religion eller kön (eller planet) än du själv.  
MEN, förstå detta noga, du MÅSTE klokt döma beteendena och handlingarna av ANDRA inklusive 
DINA EGNA som Du VET går mot LIVET, menande stridande mot de lagar som upprätthåller 
"balansen" skapad av Gud inom Skapelsen. Och du måste hedra ALLA dina bröder och systrar 
som  jämlika  fragment  av  DEN  ENE,  men  du  skall  inte  acceptera,  tolerera  eller  "tillåta"  att 
beteenden och handlingar fortsätter, i din närhet, vilka du vet bryter balanslagarna.

Men du ska inte tycka illa om en annan och kalla denne DUM eller ICKE VÄRDIG eftersom 
han/hon har en annorlunda personlighet och ett annorlunda beteende än vad du har och förstår. 
ALLA ÄR LIKA I REFLEKTIONEN AV GUD, BARA OLIKA! Fira och hedra andras unika skillnader: 
de, som du, uttrycker FADERN INOM DEM på ett unikt och härligt sätt. Kom ihåg att GUD tillåter 
okunnighet om Lagarna endast till en viss punkt, och sedan är han driven ut ur "tempelet" av 
någon av HANS fragment och DENNE (fragmentet) fortsätter i fullständig likgiltighet och utan ära 
för livet.

13. SOM DU SÅR SKALL DU SKÖRDA. ÄVEN 
KALLAD "LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN"

Detta är den lag som de flesta väljer att ignorera eller missförstå när de inte vill ta personligt 
ansvar för sin manifesterade erfarenhet, uppfattad som "bra" och/eller (speciellt) "dålig".

Gud skapade "orsak" och "verkan" så att  varje själsfragment skulle känna igen när han/hon 
utförde en viss handling, låt säga stal en bil från sin broder, att det skulle finnas en "effekt" för  
sin överträdelse, såsom att exempelvis hamna i fängelse. Men den typ av effekt som skapas görs 
på ett  unikt sätt  för varje enskilt  fragment, vilket medför maximal förståelse av lektionen för 
själsfragmentet.  Tyvärr,  för  många  har  upprepningen  och  upprepningen  av  liknande/samma 
"misstag" fortgått under loppet av några tusen år. Ja, det är genom sina val som själen vägrar ta 
personligt ansvar för sina tankar, ord och gärningar. Haken är att  ALLA ÄR ANSVARIGA FÖR 
ALLT SOM SKER INOM DERAS MANIFESTERADE ILLUSION och huruvida eller inte man KLOKT 
väljer att  till  slut erkänna och acceptera denna Sanning, är upp till  var och en. De kommer 
fortfarande  att  "drabbas"  av  konsekvenserna  av  de  handlingar  som strider  mot  Guds  lagar, 
och/eller de kommer dessutom  att skörda de Gudomliga fördelarna av att förstå och lyda 
Guds lagar.

I era "östliga" religioner, Hinduism och Buddhism, finns en term som kallas "karma" definierad i 
Funk & Wagnals ordbok så här:  "1. Den andliga kraft som genereras av ens handling och som 
bestämmer ens reinkarnerade situation. 2. Vagt, öde. 3. Vibration."  Denna definition av Karma 
beskriver inte exakt det syfte eller den innebörd som "orsak och verkan" har. Uttrycket "karma" 
tros av många innebära att du måste göra det ena eller det andra, eller det ena eller det andra har 
uppstått eftersom det är din "karma" vilket innebär att det också är ditt "öde". Man kan falla i 
gamla hjulspår där man skyller alla upplevelser på deras "karma" och därför inte i tillräcklig grad 
lär sig läxan och därigenom frigör sig från den upplevda "karman". Definitionen av karma innebär 
att ja, det finns konsekvenser för dina handlingar, men att du är dömd att "återbetala" liv efter liv,  
och inte tar hänsyn till frisättandet av "återbetalningen" när själsfragmentet verkligen lärt sig sin 
lektion.  Kom  ihåg  detta:  VID  VARJE  ÖGONBLICK,  NÄR  DEN  SANNA  FÖRSTÅELSEN  OCH 
ERKÄNNANDET HAR GJORTS beträffande FELEN och effekterna av  ens handlingar,  SÅ KAN 
MAN, GENOM EGEN-FÖRLÅTELSE, GE SLÄPP PÅ upprepandet av ÖVERTRÄDELSEN MOT EN 
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ANNAN, SIG SJÄLV, OCH GUD.

Till exempel, låt säga att den person känd som "Hitler", som var ansvarig för att miljoner dog, 
verkligen erkände och förstod sina ÖVERTRÄDELSER MOT GUD i ögonblicken innan han gjorde 
sin  dödsövergång.  (Allt  är  möjligt,  vänner!)  Och  ögonblicken  innan  hans  "död"  från  denna 
livsupplevelse, bad han till Gud inom honom om FÖRLÅTELSE för sig själv och alla andra, och att 
HAN sedan lade SIN vilja i GUDS VILJA att ENDAST tjäna FADERN. Och för dem som tror på 
"karma", skulle de mena att den själsenergi som utgjorde Hitler därför skulle dömas till samma 
förföljelse som han själv utfört mot andra, samt minst en miljon dödsfall i händerna på en tyrann 
såsom han själv. Och om "Hitler" vägrade erkänna sin dårskap skulle hans SJÄLV-dom framför 
Gud utan tvekan vara sträng. Men, beroende på graden av hans förståelse eller inlärning av 
lektionerna  så  kunde  hans  "återbetalning"  bli  att  han  blir  den  som  ägnar  hela  sin  nästa 
reinkarnation i GUDS TJÄNST genom att hjälpa sina bröder övervinna deras "andliga" svält. Tror 
du då att  det  inte  är  möjligt  att  Gud inte  skulle  välkomna SIN tjänare  tillbaks inom HANS 
inhägnad av Sanning, Kärlek och Ljus?

Man får aldrig glömma att även "offrena" av Hitlers hat själva valde offerrollen. Om man väljer att 
INTE bli "offer" till någon eller till några situationer genom att alltid hedra GUD inom sig och alla 
andra och därigenom lever i balans med GUDS och Skapelsens LAGAR, skulle DE inte längre 
skapa "offergörare" såsom HITLER. Det är verkligen så enkelt. Om DE lär från sina lektioner om 
hur och varför DE skapade sin offerroll, skulle de OCKSÅ FÖRLÅTA sig själva och ALLA som de 
uppfattade trakasserade dem, så att  de,  också, kunde ge släpp och vara fria från "karmans" 
slaveri.  Och  på  toppen  av  förlåtelse,  kan  deras  frigöring  innebära  att  egentligen  vara  evigt 
TACKSAM till FADERN INOM för att bringa lektionen till dem och på så sätt hjälpa dem känna 
igen deras själv-överträdelser  och därmed kunna bli  FRIA från SLAVERIET av att  vara offer. 
Förstår  du nu? Ansvaret  för  alla  manifesterade upplevelser  finns hos ALLA som deltar  i  och 
existerar inom upplevelsen!

14. DU MÅSTE RESPEKTERA ALLA 
ÅTAGANDEN GJORDA I TJÄNST FÖR GUD, 
FADERN, DEN INOM DIG

Låt oss nu beskriva vilka åtaganden som görs för att  tjäna Gud kontra denna manifesterade 
illusionens åtaganden. Ditt VIKTIGASTE ÅTAGANDE i GUDS tjänst är att KLOKT förstå och lyda 
GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR som vi här lägger fram för dig. Detta är ett utmärkt sätt att 
hedra sig själv och GUD inom ALLA andra i Guds- och Skapelsens tjänst. Helt enkelt, FÖRSTÅ 
OCH LYD GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR. Ni har gjort detta åtagande svårt för er själva och det  
behöver inte längre vara så. DU HAR NU LAGARNA FRAMFÖR DIG och du behöver inte längre 
hävda okunskap eller missförstånd. FÖRSTÅR DU?! Gör anspråk på DIN HELIGA GUDOMLIGHET 
NU! VI ÄR ALLA EN! TIDEN ÄR NU INNE FÖR ATT VETA OCH ÄGA SANNINGEN!

Låt  oss  nu  diskutera  "andra"  sorters  åtaganden  som  gjorts  genom  att  först  definiera  vad 
"åtagande" betyder i Funk & Wagnals ordbok: "1. att förpliktiga sig (att hänge sig förbehållslöst), 
eller att binda sig. 2. Ett engagemang eller löfte att göra något." Övriga åtaganden som görs i 
GUDS  tjänst  inkluderar  äktenskap,  föräldraskap,  utfodring  och  skötsel  av  fysiskt  hungriga, 
fattiga och sjuka, och att SPRIDA SANNINGENS ORD OM GUDS OCH SKAPELSENS ANDE till 
ALLA dina andligt okunniga och utsvultna bröder som önskar att lyssna.

Nu, ett åtagande du gör då du "köper" ett hus eller bil på "kredit" och som skall betalas med 
framtida inkomster är osäkert för begge parterna som samtycker till dessa villkor. "Kredit" i detta 
fall är ett löfte att betala senare - vid vissa angivna framtida datum. Många familjer upptäcker nu 
och många fler kommer att upptäcka att de inte kan hedra detta löfte eftersom många har förlorat  
eller kommer att förlora sina jobb och därmed inte har "inkomst" för att kunna betala. Detta är ett 
exempel på ett åtagande som inte är i Guds tjänst. BILJONER av kredit-"dollars" har skapats av 
ett FÅTAL genom manipulering av "kredit", och därmed har BILJONER förlorats av de MÅNGA 
som blivit fångade i skulder de inte kan betala. Det finns tusentals exempel på denna typ av 
"åtaganden".
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Så om du avlägger ett löfte eller gör en förpliktelse till en bror eller syster för att hjälpa dem på 
något sätt, t.ex. betala dem för en tjänst som utförts åt dig, eller för att mata deras husdjur och ta 
hand om deras hem medan de är borta, då representerar ditt ORD din integritet för att efter bästa 
förmåga kunna hedra ALLA dina löften till andra. Din personliga kraft är i direkt relation till din 
själs  integritet.  Detta  innebär  att  om  dina  löften  eller  åtaganden  inte  betyder  någonting  så 
vanhedrar  du dig  själv,  dina bröder  och GUD och blir  "kraftlös"  och därmed ett  verktyg  för 
ondskan. Sensmoralen i den här historien är: fundera mycket noga på de löften eller åtaganden 
du gör INNAN du GER DITT ORD. Ge inte ditt ord för något framtida "löfte" om du inte är SÄKER 
på att du kommer att kunna hålla ditt ord. Och var säker på att du helt FÖRSTÅR innebörden av 
löftet, eden eller åtagandet, som begärs av dig på detta plan, innan du ger DITT ORD. För om du 
inte är försiktig som i fallet med många så kallade "hemliga" organisationer, sekter och "Mysterie-
skolor", kan ditt engagemang till dem betyda ditt oavsiktliga åtagande till ondskan. Ett åtagande 
till  ONDSKAN eller  Satan  är  INTE ett  åtagande  som gjordes  för  att  TJÄNA GUD och  därför 
erkänns detta inte AV GUD!!!

15. DU MÅSTE FÖLJA GUDS VISDOM FÖR EN 
ANSVARSFULL OCH BALANSERAD 
FORTPLANTNING AV DITT SLÄKTE

Vi har skrivit om äktenskapets förpliktelse (till Gud) mellan en MAN och en KVINNA som en av de  
nödvändiga komponenterna till att också bli FÖRÄLDER åt Gud, vilket innebär fortplantning av er 
släkte. (SE lag nr 8 "Du Må Icke Begå Äktenskapsbrott)."

Och nu den GUDOMLIGA och HELIGA "akt" som skapades av GUD för släktets fortplantning som 
ni kallar "sexuell union". Gud skapade specifikt DENNA GUDOMLIGA UNION, att utföras mellan 
EN man och EN kvinna, för att upprätthålla en balanserad nivå av de arter som existerar i varje 
givet planetsystem. Så, de "fallna" eller motståndarna till GUDOMLIGHET har helt förvrängt och 
svärtat ned denna en gång "heliga" och "gudomliga" akt som en gång GJORDES med fullständig 
KÄRLEK och HÄNGIVENHET till FADERN inom varje partner, så att det (sexet) numera kallas för 
"en födslorätt" att uföras ofta, ostraffat och med MÅNGA partners av båda könen och utan hänsyn 
till KÄRLEK eller ansvarsfull förökning. Hur vi och FADERN gråter för er! Detta ENA missbruk av 
Guds skapelse har nästan förstört ert släkte! Låt oss citera återigen från, "OCH DE KALLADE 
HONOM FÖR IMMANUEL. JAG ÄR SANANDA" - sidan 55:

"Utövandet av äktenskap och fortplantning måste ha den högsta graden av ädla intentioner 
och förberedelser, för på dessa band och restriktioner vilar bevarandet av människan som 
art på planeten. Om allt görs korrekt och åtföljs, kommer rättvisa och fred att komma till 
mänskligheten, och liv i mänsklig form kan bevaras.

"Om människan fortsätter sitt själviska och oförsiktiga beteende, kommer hon skriva under 
sin egen död. Man når en punkt då en planet inte kan stå emot det obalanserade system 
som skapats av människan. Och ändå, så skall det ske (Läs detta noggrant!) att människan 
inte lyssnar och därmed orsakar förstörelsen av sin egen art. Det kommer att ske om två  
årtusenden, att människan kommer ha nått punkten för självdestruktion.  (Detta  är  år 
1991 vänner,  har ni  uppfyllt  denna profetia  framlagd av Jesus Kristus Immanuel  och andra 
profeter före honom?!?) Och så är det sagt av profeterna och så kommer det att infrias och så 
skall det fullbordas inom den tid jag angav." Slut citat.

Låt oss börja med Guds direktiv angående äktenskap och fortplantning mellan EN MAN och EN 
KVINNA.  Det är väldigt tydligt att detta INTE säger, äktenskap och "den sexuella akten" är OK 
mellan en man och en man, eller en kvinna och en kvinna, eller TVÅ män och en kvinna, eller 
TRE  kvinnor  och  EN  man,  osv.  Återigen,  balanslagarna  är  LOGISKA,  vilket  innebär  att  de 
skapades speciellt för att bibehålla BALANSEN inom Skapelsen.

På grund av de olika graderna av avsiktliga, systematiska och illvilligt oanständiga och liderliga 
sexuella beteendena, vilka är korruptionen av denna GUDOMLIGA UNION, och som har och är 
praktiserats av de flesta på ert plan, ges VARNINGEN ovan av vår älskade Jesus Immanuel för 
något som utspelar sig rakt framför era ögon i denna nutid!
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Den sexuella "akten" var särskilt utformad för att utföras av EN man och EN kvinna som hade 
förbundit sin GUDOMLIGA KÄRLEK i äktenskapets förening, förordnad av GUD. Genom denna 
union AV KÄRLEK, var samlaget (i förbindelse med fortplantning) mellan en man och hans hustru 
ett ytterst heligt och hedrat ansvar, en förlängning av deras KÄRLEK och ENGAGEMANG TILL 
GUD i hans tjänst som FÖRÄLDRAR till HANS barn.

Kom ihåg lagen om "Orsak och Verkan". EFFEKTERNA av att bryta detta direktiv från GUD är 
överallt  omkring er idag.  Överbefolkning och spridningen av dödliga veneriska och blodburna 
sjukdomar som Syfilis och AIDS, visar sig vara era SJÄLV-bestraffningar till den grad att nästan 
fullständig ödeläggelse av ert människosläkte på Jorden har åstadkommits.

Låt det INTE finnas NÅGRA missförstånd. Följande BETEENDEN strider specifikt och onekligen 
MOT GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR:

1. Varje Homosexuell sexuell aktivitet mellan två eller flera män är strängt förbjuden.

2. Varje Homosexuell sexuell aktivitet mellan två eller flera kvinnor är strängt förbjuden.

3. Varje  Bisexuell  sexuell aktivitet  mellan  två  eller  flera  män  och  kvinnor  är  strängt 
förbjuden.

TÄNK  PÅ  ATT  VI  REFERERAR  SPECIELLT  TILL  "SEXUELLA"  AKTIVITER,  INTE  KÄRLEK, 
INTIMITET  (delandet  av  själs-djup  närhet  och  vänskapens  unikhet),  SAMBO  (delandet  av 
boende/hem), OCH VÄNSKAP mellan samkönade. Detta betyder att det är den OANSTÄNDIGA, 
LYSTNA och OANSVARIGA "SEXUALAKTEN" SOM SPECIFIKT OCH STRIKT ÄR MOT GUD OCH 
LIVET!

4. Varje Analt (sodomi) sexuellt samlag som utförs mellan vilka personer som helst, män eller 
kvinnor, är strängt förbjudet.

5. Varje sexuell aktivitet med DJUR (tidelag) utförd av en människa är strängt förbjuden.

6. Varje sexuell aktivitet utförd av närstående inom samma släktgren (Incest). Till exempel: 
bror och syster, far och dotter, farbror och brorsdotter, moster och syskonbarn, kusin och 
kusin, mor och son, farfar och barnbarn, är strängt förbjuden.

7. Varje sexuell aktivitet utförd av vilken som helst (man eller kvinna) vuxen på eller med 
något barn är strängt förbjuden.

8. Prostitution  -  att  sexuellt  erbjuda  sig  själv,  man  eller  kvinna,  till  en  annan  MOT 
BETALNING - är strängt förbjudet.

9. Sadistiska eller Masochistiska sexuella handlingar utförda av någon eller några på sig 
själv eller andra är strängt förbjudna. Sadistisk: "1. En benägenhet att behagas i att vara 
grym. "Masochistisk: "1. Ett tillstånd där sexuell tillfredsställelse till stor del beror på att  
genomgå fysisk smärta eller förödmjukelse. 2. En tendens att härleda njutelse från ens 
eget lidande."

10. Voyeuristisk (en som blir sexuellt tillfredsställd genom att titta på sexuella objekt eller 
akter) aktivitet eller deltagande i pornografiska (sexuellt stötande och obscena) material, 
dvs., filmer, tidskrifter, böcker, "konstverk" och föremål är strängt förbjudet.

Vänligen förstå att det är SYSSELSÄTTNINGEN av lustfyllda beteenden och den liderligt fysiska 
njutningen som ni var och en måste välja att undvika och spirituellt höja er över. Korruptionen 
och  upptagenheten  av  sexuella  tankar,  ord  och  handlingar  har  blivit  hypnotiserande 
TVÅNGSMÄSSIGA och dessutom fruktansvärt  förnedrande för  LIVETS SJÄL!  DETTA ÄR INTE 
KÄRLEK HUR MAN ÄN DEFINERAR DET. Kan ni inte se denna SANNING utom er och inom er? 
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ER sexuella besatthet MÅSTE SLUTA om ni skall nå bortom er dödliga kropp och in i GUDS RIKE!

Många av er,  vid det här laget,  undrar säkert om onaniakten: "Att själv Stimulera sina egna 
könsorgan." Först, läs på nytt ovanstående stycke. Onani är en sexuellt själv-njutande handling 
utförd PÅ SIG SJÄLV OCH det är också vad de flesta av er par gör när ni har "sex" tillsammans 
och kallar det "att älska". Den enda skillnaden är att det är "delandet" av ÖMSESIDIG Onani med 
din  partner.  Ömsesidig  Onani  ÄR  INTE  GUDOMLIG  SEXUELL  UNION  FÖR  ATT  HYLLA 
FORTPLANTNINGEN. När man är "vuxen" och inte vill ha barn, är sökandet efter sexuell njutning 
genom sig själv eller med en annan en överträdelse på sig själv DÄRFÖR ATT DU FÖRNEKAR 
OCH BEGRÄNSAR DITT INRE ANDLIGA KREATIVA POTENTIAL.

Det sexuella begäret, i denna tid, på din plats av extrem sexuell upptagenhet, börjar för många 
ungdomar  i  puberteten.  Många  får  sexuell  tillfredsställelse  i  drömmar  medan de  sover.  Med 
OMSORGSFULL och  KÄRLEKSFULL vägledning  från  föräldrarna  innan och  under  denna  tid, 
kommer barnet inte vara rädda för förändringarna i hans/hennes kropp och kommer troligen 
ibland ägna sig åt onani för antingen nyfiket utforskande eller frigöring av den fysiska kroppen. 
Måttlig eller tillfällig onani som görs i avskildhet av någon, antingen barn eller vuxen, är inte 
skadligt för eller MOT livet TILLS det blir en tvångsmässig handling. Även onani kan vara ett 
medel för själv-straff  vilket medför stor skada för GUDS ANDE INOM. Föräldrar, kom ihåg detta,  
det kan även bli mycket skadligt för ett barn om han, genom hans "träning", får lära sig att frukta 
eller  förakta  sitt  könsorgan,  eller  fås  att  känna  skuld  för  egen  sexuell  utforskning  eller 
onanerande. Han måste lära sig om sitt personliga ansvar och måste förstå ALLA GUDS LAGAR 
inklusive de som gäller fortplantningen. Men om du gör att barnet känner sig rädd, skamlig eller 
känner skuld över sitt eget personliga sexuella utforskande, kan du faktiskt, för honom, skapa 
TVÅNGSMÄSSIGA  sexuella  handlingar.  Om  barnet  inte  utsätts  för  ständigt  "sexuellt 
stimulerande" media, kommer han snabbt att förlora intresset, efter initialt självutforskande, OM 
HANS KREATIVA potential uppmuntras, vårdas och stöds av HANS FÖRÄLDRAR och LÄRARE. De 
mer andligt medvetna barnen och vuxna kommer att antingen inte ha mycket intresse i, eller 
gradvis tappa intresset för sexuellt utforskande av något slag. Det är mycket hälsosammare för 
själen om denna process att bli fristående från sexuella känslor är naturlig och vald på grund av 
sann andlig FÖRSTÅELSE och medvetenhet.

Det ni har namngett "sexuell energi" eller "libido" är faktiskt en förvrängning av det kreativa och 
vårdande potentialet  av Guds Ande inom dig.  LÅT OSS UPPREPA DETTA: DIN "SEXUELLA 
ENERGI/LIBIDO" ÄR FAKTISKT EN FÖRVRÄNGNING AV DET KREATIVA OCH VÅRDANDE 
POTENTIALET AV GUDS ANDE INOM DIG! Låt oss se hur  Funk & Wagnals Ordbok definierar 
Libido:  "1.  Sexuell  lust  eller  impuls.  2.  Det  instinktiva  begäret  eller  drivkraften  bak  alla 
mänskliga aktiviteter." Läste ni det det tydligt, vänner? DET INSTINKTIVA BEGÄRET ELLER 
DRIVKRAFTEN BAK ALLA MÄNSKLIGA AKTIVITETER!  Haken är, mina dyrbara vänner, att SEX 
inte  är  det  INSTINKTIVA  begäret  eller  drivkraften  som  skapades  av  GUD.  DETTA var  din 
KREATIVA,  närande  drivkraft  att  VETA  och  FIRA  GUD  INOM  DIG,  ATT  SAMSKAPA  LIVETS 
STÄNDIGT  UTSPELANDE  EXPANSION  OCH  ÄVENTYR! Den  verkligt  kärleksfulla  GUDOMLIGA 
UNIONEN, som manligt/kvinnligt upplevs i sitt kreativa potential genom den sexuella akten för 
FORTPLANTNING, skapades för att vara en UNION AV GUDOMLIGT ÄLSKANDE HÄNGIVENHET 
och HYLLEST TILL DE DELADE GÅVORNA... OCH AV SKAPANDET AV NYTT LIV FRÅN GUD. 
Sällan känner man SANN KÄRLEK, omsorgsfull vänskap, tillgivenhet och intimitet gentemot sina 
kompisar på ert plan. De flesta har helt enkelt glömt bort vad KÄRLEK är. Du tror kanske att du 
och din partner är en av de "ovanliga" undantagen? Här är en test till er. Hur länge skulle ert 
äktenskap och förpliktelser hålla om ni idag helt UPPHÖRDE all sexuell aktivitet med varandra? 
Tänk på detta noggrant. Ger du verkligen av dig själv sexuellt (och annars) till din partner för att 
du vill behaga dem? Eller för att behaga er båda?

Att behaga dig själv? Ni tror att er sexuella orgasm är extasen? NI ÄVEN BEGRÄNSAR EXTASEN!

Ni förstår, ni är inte era begär, ni är inte era känslor. DU är SJÄLEN I GUDS LIV, och din SJÄL 
ÄR HERREN över dina begär och känslor. Ser du inte att du helt enkelt valt, i din illusion av 
okunnighet och förvirring, ATT GÖRA dina känslor och önskningar HERRE över din SJÄL... DIN 
GUDOMLIGHET?!?
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Denna  korruption  av  ert  kreativa  potential  SKAPADES,  BETINGADES  OCH  FORMADES  AV 
ANTIKRIST. NI KÖPTE HELT ENKELT LÖGNEN SOM SANNING OCH HAR BLIVIT BEROENDE AV 
ER LUSTAN EFTER "SEX". Ni tror inte era "sexuella" begär är skapade? Titta er omkring. Er 
reklamerande  mediamaskin  såsom  era  tidningar,  tv  och  filmer  skapar  era  begär  genom 
konditionering  och  formning  genom  falska  "BILDER"  av  vad  som  är  skönhet,  vad  som  är 
"sexappeal" - med andra ord, genom att kontinuerligt rikta er uppmärksamhet till "hur" ni ser ut 
fysiskt, er atletiska förmåga, er sexuella dragningskraft och attraktivitet. Varför fungerar och har 
detta "begär"-skapande fungerat? Eftersom Antikrist först formar de "falska bilderna" och sedan 
anspelar på din FRUKTAN att bli alltför ointressant, ovärdig, impopulär och helt enkelt bli avvisad 
av andra som DU tillåter ATT DÖMA DIG SOM MÄNNISKA! ANTI-Krist håller dig BUNDEN med 
hjälp av de "falska" löftena skapade av ditt önske om att vara VÄRDIG LIVET, och du är alltför 
upptagen med att försöka passa in i den "falska" formen och därför utvecklar du inte ditt kreativa 
andliga potential inom dig! Hur vågar DU känna dig OVÄRDIG - detta på grund av att du tror på 
dumheterna som presenteras i de falska "BILDERNA"! SNÄLLA, KOM IHÅG DENNA SANNING! DU 
ÄR GUDS TEMPEL!

Annonsörer säljer alltid "sina bilder" av det ni kallar för "romans" och ni uppmanas till att tro att 
det  betyder  passionerad  "sexuell"  uppfyllelse.  Er  ordlista  beskriver  romantik  som:  "1.  En 
kärleksaffär. 2. En typ av kärlek mellan könen, som kännetecknas av höga ideal av hängivenhet 
och stark passion. 3. Äventyrlig, heroiskt, eller exotisk natur: Romantik av fjärran platser." När 
du längtar efter romantik, om du vet det eller inte, betyder det inte en "sexuell" affär, kära vänner,  
det betyder en KÄRLEKSHISTORIA. Du åtrår att, inom dig, uppleva GUDS KÄRLEK FÖR LIVET, 
du längtar efter att känna dig "LEVANDE", dvs., varma och intensiva känslor, iver och entusiasm. 
VARFÖR? Eftersom du är uttråkad och spirituellt ouppfylld med självskapade "gränser" i ditt liv. 
(Gränser som den "kontrollerade" massmedian, i första hand, satt upp åt dig.) Du är i obalans och 
du försöker tända ditt KREATIVA POTENTIAL INOM DIG. ROMANTIK är löftet av ÄVENTYR och 
GLÄDJE för att uppleva LIVETS ANDE, AV GUD, inom dig. Du förstår, ROMANTIK är inte sexuella 
äventyr eller en plats att gå, det är din önskan att uppfatta och KÄNNA GUD inom dig. Du och din 
partner kan uppleva romantik genom utbyte av hängiven och äventyrlig KÄRLEK till livet. Oavsett 
vad er  massmedia "hypar"  (*hype=  överreklamerar),  kom ihåg detta,  ditt  önske om romantik är 
önskan om FÖRÄNDRING från en begränsad och andligt otillfredsställd tillvaro, till att känna igen 
och UPPLEVA ditt OBEGRÄNSADE Kreativa Andliga Potential inom dig.

Nästa gång du har en "sexuell" lust, se dig omkring, vad har du tittar på, läst eller deltagit i som 
skapade detta begär? Män, när du ser en fysiskt "vacker" kvinna, är din FÖRSTA tanke beundran 
och uppskattning av denna GÅVA av skönhet och undrar du om ljuvligheten och skönheten i 
HENNES SJÄL? ELLER, istället, tänker du först på nöjet du skulle få om du kunde ha "sexuell 
union" med henne? Och samma sak gäller för er kvinnor som kallar er själva "frigjorda", vilket 
vanligtvis betyder "sexuellt"  frigjorda, och lika "rättigheter" som män att ha många "tillfälliga" 
sexuella möten.

Inse att denna "sexuella lustan" egentligen är ditt OUPPFYLLDA kreativa potential skrikande efter 
att frigöras från den själv-påtagna "gräns" eller avgränsning av den fysiskt sexuella AKTEN. Akt: 
"1. Att spela rollen av; imitera. 2. Att tillfälligt tjänstgöra eller som ett substitut. Att LÅTSAS." Den 
sexuella  akten  är  begränsande,  ersättande  och  härmar  dina  KREATIVA  OCH  ANDLIGA 
UPPENBARELSER ATT LÄRA KÄNNA GUD. När du verkligen förstår och inser denna sanning, kan 
din  kreativa  andliga  uppenbarelse  inte  längre  BLI  FRUSTRERAD  OCH  BEGRÄNSAD  till 
upprepningen av en fånig och sannerligen spirituellt otillfredsställande "sexuell akt".

Betyder detta att du förväntas, av själv och GUD, stoppa all sexuell aktivitet NU? ENDAST om det 
är DITT val gjort med GLÄDJE av att VERKLIGEN förstå och därmed inneha friheten att skiljas 
från detta "BEROENDE" och inte ha någon lust att fortplanta dig. För de flesta av er, särskilt  
vuxna, "har sexuellt beteende" nu blivit vanebildande, så ni måste behandla den som sådan. Ta 
bort så många "frestelser" som möjligt från er närvaro, precis som alkoholisten måste ta bort sig  
själv  från "barer"  och måste  avlägsna alkohol  från sitt  hem.  Var  försiktig  med dig  själv,  följ 
noggrant  listan  ovan  med  TIO  punkter  med  "STRÄNGT  FÖRBJUDNA"  sexuella beteenden 
(inklusive Äktenskapsbrott). Om du är ensamstående eller gift och är beroende av den "sexuella 
handlingen", använd enstaka onanerande som det mindre onda, "om du måste". Om du är lyckligt 
gift och båda har "åtnjutit" ert beroende till den sexuella aktens monogama ömsesidiga onani, 
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måste båda parter frigöra sig för att missbruket skall försvinna.

Så  var  försiktig  med  dig  själv  och  din  partner,  men  var  medveten  om  och  ansvarig  för 
"konsekvenserna" (t.ex. graviditet) och var envis i ditt mål (till dig själv) att frigöra dig från ALLA 
Fysiskt Manifesterade saker. Helt enkelt INSE, utan själv-straffning av skuld och skam, att detta 
är en överträdelse mot livets Kreativa ande inom dig. Godta att du under en tid kommer att ha 
begär eftersom du är "beroende" och många av er förstår det som en "förlängning" av er kärlek. 
Straffa inte dig själv eller den andra, låt den sexuella aktens "begär" upplösas naturligt inom varje 
partner.  När  du börjar  utvecklandet  och  äventyret  mot  upptäckten av  DITT kreativa  andliga 
potential, kommer du att bli förvånad, eftersom ni en dag kommer att tycka att den "sexuella 
handlingen" inte längre är lockande för någon av er. Ni kommer att vara frigjorda och inte längre 
ha intresse av den!

16. DU MÅSTE GÖRA MOT ANDRA SOM DU 
SKULLE HA DEM GÖRA EDER. ÄVEN 
KALLAD "DEN GYLLENDE REGELN"

Den GYLLENDE regeln. Hur sant det är att om folk verkligen skulle tänka på hur de behandlar 
varandra, och inse att de ALLA är ETT, så skulle merparten av era futtiga "upplevda" skillnader 
upplösas.  Fråga  dig  själv  hur  du,  när  du  hedrar  Guds  ande  inom dig,  verkligen  önskar  bli 
behandlad av andra.

Här är en start för dig: Med respekt, med vördnad, med heder, med värdighet, med entusiasm, 
med  tålamod,  med  tolerans  och  förståelse,  med  förlåtelse,  med  vänlighet  och  artighet,  med 
omsorg, med uppskattning, med generositet, med intresse för din konversation, med kärlek, med 
omtanke, med ärlighet och integritet, med förtroende, med vänskap och harmoni.

Nå,  behandlar  du andra på samma sätt  som beskrivits  ovan? HUR skulle  du själv   vilja  bli  
behandlad? Behandlar du dig själv på samma sätt som beskrivs ovan? Om du inte ens HEDRAR 
dig själv, hur förväntar du dig att få ÄRA och respekt från ANDRA? Behandla andra hedervärt och 
med integritet, vänlighet och tolerans och FÖRVÄNTA att de kommer att behandla dig likadant. 
Om de INTE behandlar dig med samma respekt, HEDRA så dig själv tillräckligt för att inse deras  
överträdelse, påpeka detta för dem, och lämna sedan deras närvaro.

Och Jesus Immanuel sade till folket:  "Fråga och det skall givas eder; sök och ni skall finna; 
bulta och dörren skall öppnas för eder. Ty den som ber sin ande, mottar, och den som söker 
genom andens  kraft,  hittar,  och  han  som knackar  på  dörren  till  sin  ande,  till  honom 
kommer den att öppnas."

Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en 
fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte 
din ande giva dig, om du begär det?" (Slut citat)

Guds Ande inom dig ger dig alltid det du behöver om du blott lägger åt sidan ditt "förändrade" ego 
och ödmjukt kommunicerar med DIN ANDE. All Faderns makt existerar inom dig att ge dig det  
DIN ANDE behöver för att kärleksfullt upprätthålla liv och skänka glädje, uppfyllelse, och inre 
frid.  Du behöver  endast  be  FADERN INOM visa  dig,  berätta  för  dig,  att  ge  dig  det  som DU 
BEHÖVER för att UPPRÄTTHÅLLA HANS TJÄNST, som är av LJUS, AV KÄRLEK, AV GLÄDJE. I 
ALLT, DIN (HANS) VILJA SKALL SKE!

Det finns ett talesätt, "Var försiktig med vad du ber om, DU KANSKE FÅR DET." Ah, detta talesätt 
ger erkännande till DIN makt över manifestationen, och hur, när du själviskt ser livet ur DIMMAN 
av  ditt  "förändrade"  Ego  kanske  inte  riktigt  förstår  vad  din  inre  ANDE behöver.  Du kan bli 
obehagligt förvånad över vad det "förändrade" Egot frammanar som konsekvens av att förneka 
FADERNS VILJA INOM DIG!
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17. ONDSKAN (GUDS MOTSTÅNDARE) 
MÅSTE ALLTID BÄRA ETT TECKEN PÅ SIN 
ONDSKA (AV DERAS FRUKTER SKOLEN I 
KÄNNA DEM)

En av ondskans tydligaste "tecken" är HYCKLERI: "1. Förevändningen (att låtsas) att ha känslor 
eller egenskaper som man inte besitter, särskilt bedräglig presumtion om dygd. 2. En som låtsas 
vara from och dygdig utan att egentligen vara det."

Immanuel talade till folket i "OCH DE KALLADE HONOM FÖR IMMANUEL: Jag är Sananda" och 
sade: "Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren 
och fatet,  men inuti  är de fulla av habegär och omåttlighet. Du blinde farisé,  gör först 
insidan av bägaren ren, så blir  också utsidan ren. Så verkar även ni till  det yttre vara 
rättfärdiga inför människorna, men inuti är ni fulla av hyckleri och laglöshet. Fördömelse 
över er hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas gravmonument 
och säger: 'Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte med dem ha utgjutit profeternas 
blod.'
... Därför uppfyller ni era fäders mått, eftersom ni avslutar era liv utan förståelse, och ni 
kommer i framtiden att ha svårt att lära. Ni generation av ormar, hur kan ni vara bra i 
anden utan att äga förståelse? Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på 
jorden,  från  den  rättfärdige  Abels  blod  till  blodet  från  Sakarja,  Berekjas  son,  som  ni 
mördade mellan templet och altaret, och därför kommer framtidens blod, som kommer att 
spillas, vara av eget ansvar. Det jag säger till er är sant: Allt detta ska komma över det här 
släktet." (Slut citat)

Så du kommer att se att hyckleri inte tillhör GUDS rike. De som deklarerar sin andliga rikedom 
och fromhet, som förklarar sig utvalda bara för att de tillhör den ena eller andra religionen eller  
rasen är dårar och de är hycklare eftersom vad de utåt säger att de är och tror på, och vad de 
faktiskt i "hemlighet" tänker och gör, är ofta helt annorlunda.

Och Jesus Kristus Immanuel ger oss fler "tecken" för att hjälpa oss känna igen de onda:

"Akta er för falska profeter och skriftlärda som kommer till er i fårakläder, men invärtes är 
som rasande vargar och predikar om ödmjukhet och helgedomar, falska gudar, och predikar 
om ödmjukhet till avgudar och falska läror.

"AKTA DIG FÖR DEM SOM FÖRBJUDER DIG TILLGÅNG TILL VISDOM OCH KUNSKAP OCH 
SÄGER ÅT DIG ATT INTE SÖKA EFTER DET SOM KANSKE ÄR SANNING, TY DE TALAR TILL 
DIG ENDAST FÖR ATT UPPNÅ MAKT ÖVER DIG OCH FÖR ATT BESLAGTA DINA SAKER OCH 
TILLHÖRIGHETER.  SÖK ALLTID  UNDER YTAN  FÖR ATT  KONTROLLERA DET  DE  INTE 
BERÄTTAR FÖR DIG OCH, VIDARE, KONTROLLERA NOGA DE SAKER DE UNDANHÅLLER 
DIG. SANNINGEN GES UTAN NÅGON PRISLAPP OCH EJ HELLER LEVERERAS DEN MED 
TVÅNG. 

"Ni ska känna igen dessa genom frukterna de bär. Kan en person samla vindruvor från 
törnen och fikon från tistlar? Därför, varje gott träd bär god frukt, men ett dåligt träd bär 
ond frukt. Ett gott träd kan inte bära ond frukt och ett dåligt träd kan inte bära god frukt. 
Därför, AV DERAS FRUKT SKALL NI KÄNNA DEM." (Slut citat).

Ni som troget har trott att er "Heliga" Bibel är skriven i renhet från Guds vilja, måste från och med 
nu, otvivelaktigt vara, minst sagt, nyfikna på "hur" och "varför" detta sabotage av Sanningen har 
fått lov att inträffa.

Vi önskar berätta följande: det inträffade att även vid den tidpunkt då den som kallades "Mose"  
levde, blev de religiösa/imperiets ledare jublande glada då Mose presenterade budorden givna av 
GUD.  Anledningen:  eftersom  DE  blev  självutnämnda  SKAPARE  och  PÅDRIVARE  av  DERAS 
tolkningar av GUDS Lagar. Ni förstår, de upptäckte att genom försiktig manipulation och tolkning 
av dessa "lagar" (såsom att ta bort alla hänvisningar till "reinkarnation" från skrifterna) kunde de 
sedan behålla en mycket mer effektiv styrning och disciplin ÖVER folket de regerade. Med andra 
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ord; DE skulle stå mellan GUD Fadern INOM och folket, som lämnade dem (folket) maktlösa och i  
händerna på dessa listiga och bedrägliga "ledare". Dessa skadliga bedragare är fortfarande bland 
er och genom sin girighet, sina svek och sin manipulation, kontrollerar DE mycket av er värld 
socio-ekonomiskt, politiskt och även geo-fysiskt... även denna dag.

Förutom att leta efter tecken i ord och gärningar hos andra måste du först också känna igen Anti-
Krist "tecken" hos dig själv. Se dokumentet, "Hur man känner igen Antikrist (det som är emot Gud)  
inom sig", inuti denna bok. (sidan 40)

Kom ihåg detta, ni som är "trofasta och sanna", med ert uppriktiga engagemang för utveckling och 
förtroende för er HELIGA ANDE INOM, kommer att ges Sanningens kunskap och Andlig Visdom 
om Gud och Skapelsen i syfte att alltid stödjas i balans och service till ALLT SOM ÄR.

18. DU FÅR INTE UTÖVA SLAVERI PÅ NÅGON 
AV GUDS MÄNNISKOR

Detta  innebär  att  du  inte  genom  tvång  och  skrämsel,  begränsning,  utnyttjande,  eller 
manipulation kan KRÄVA att en annan människa skall göra någon tjänst eller arbeta för dig, mot 
sin vilja, utan att ge dem SKÄLIG ersättning. Det betyder också att du inte kan KÖPA eller SÄLJA 
en annan människa, som om han/hon var en produkt som DU ägde. Detta inkluderar DINA 
BARN.  Bebisar  och  barn  är  inte  "produkter"  som  ska  skapas,  exempelvis  genom  "invitro"-
fertilisering, eller att födas av en "surrogat"-mamma. Om ett par inte fysiskt kan fortplanta sig har 
de ett val: de kan ADOPTERA en hemlös eller ett oönskat barn, eller de kan välja att inte bli 
föräldrar överhuvudtaget. ADOPTION av en annans oönskade eller föräldralösa barn är en av de 
mest  KÄRLEKSFULLA och OSJÄLVISKA handlingar ett  kompetent  och omtänksam par skulle 
kunna göra i GUDS tjänst. Inte alla par är eller var avsedda att fortplanta sig! Detta är inte ett 
straff från Gud. Det åligger ett "ofruktbart" älskande par att inse att fortplantning inte är deras 
uppgift vid denna tid. Men om de önskar barn måste de förstå vilken ÄRA det är att acceptera 
vårdanden av ett av GUDS barn som inte har någon annan att älska honom/henne!

En av de mest smärtsamma och förnedrande termer ni människor har gett till barn födda "utom 
äktenskapet" är "oäkting" (vilket betyder illegitima enligt MÄNSKLIG LAG). NI måste VETA att i 
GUDS rike FINNS DET INGA OÄKTINGAR. Dessa "utomäktenskapliga" barn är lika värdefulla för 
Gud som alla andra barn födda av "gifta" föräldrar.

Och så har det funnits många av er människor som under historiens gång hävdat överlägsenhet 
eller underlägsenhet på grund av hudfärg eller ras. Känslan en människa har av s.k. "genetisk" 
överlägsenhet  existerar  i  sinnet  på den  människa som önskar  kontrollera  och dominera  och 
förslava andra människor av olik ras eller färg än sig själv. Till exempel, många av tyskarna under 
han som kallades "Hitler" trodde att "rena" kaukasier var vida överlägsna genetiskt, mentalt och 
fysiskt jämfört med alla andra raser. De trodde på att hålla rasen ren genom inte korsa med 
andra s.k. underlägsna raser. Även många av de så kallade "judarna" har lärts upp till och tror att 
deras "ras" har VALTS av GUD över alla andra och därför tror att de är överlägsna. I Amerika 
såsom i Europa, trodde man att "svarta" eller "mörka" människor var underlägsna och de gjordes 
därför till SLAVAR till de "vita".

Förstår du inte, de onda "rådande krafterna" SKAPAR och UPPMUNTRAR fördömmelse av de som 
är "annorlunda" än vad de själva är,  i  kultur och hudfärg,  så att  de kan STYRA dessa som 
uppfattas "mindervärdiga". I hela världens media och regeringspolitik, är fröet av raslig oro, och 
speciellt oenighet och fördömmelse, planterade, vårdade och tillåtna att bära den bittra frukt av 
hat och förbittring och upprätthålls därmed ständigt så att ni människor inte BLIR FÖRENADE! 
Genom att  hålla  er  åtskilda,  genom att  undertrycka olika grupper håller  DEM er i  krig  med 
varandra medan DE utför SINA planer för TOTAL dominans över er ALLA.

Så, strider det mot GUDS LAGAR för en man och en kvinna av olik ras och färg att gifta sig och 
föda barn? NATURLIGTVIS INTE! DEN GENETISKA KORRUPTIONEN AV ER MÄNSKLIGA ART 
UPPSTÅR SPECIFIKT PÅ GRUND AV SJUKDOM INOM DE ANDLIGT SVAGA OCH FÖRDÄRVADE 
VÄSEN DÅ DESSA FORTPLANTAR SIG. DET BEROR INTE PÅ DERAS HUDFÄRG! Varje SJÄL är ett 
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fragment av Gud. Oavsett vilken ras eller färg på kroppen som själen väljer att inkarnera i, gör 
INGEN  skillnad  alls  för  GUD.  Endast  Människan  väljer  att  falskeligen  skapa  och  begränsa 
"funktioner" eller "inre egenskaper" av rasers överlägsenhet/underlägsenhet.

I Tjänst till Visdomens Gudomliga Ljus och 
Vår Skapare, Aton, och Skapelsens Sanning, VI är: 

Sananda 
Lord Michael 

Germain 
Druthea
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ATT FÖRSTÅ VAD DITT 
PERSONLIGA ANSVAR ÄR

Nu kommer vi  att  diskutera det personliga ansvar var och en av er Människor har gentemot 
harmoniseringen  och  upprätthållandet  av  Balanslagarna  givna  ovan.  Eftersom  ni  har  blivit 
begåvade med den Fria Viljan och en resonerande intelligens av er Skapare, är det därför sant att  
balans är ett VAL som varje människa gör, EJ samma som "instinkt" och balans, som getts av 
Skapelsen till era djur- och fågelriken.

Gjorde Gud er därför till Herrar över detta - hans Skapelse? Ja, men inte för att förbättra denna 
perfektion, dominera, eliminera och förstöra. Han gav er ett fysiskt rike så att ni kan uppleva de 
underbara och vackra varianterna av liv. Detta är en plats som gavs er för att uppnå  andlig 
fullkomlighet genom lärdom, och genom att klokt följa Lagarna givna av Gud och Skapelsen. 
Detta  är  också  en  plats  för  lärande  av  DEN  GUDOMLIGA  ANDEN  INOM  DIG  och  hur  att 
HARMONISERA med hela Skapelsen - en plats där du valt att uppleva, så också älskade Moder 
Jord.  Tyvärr,  med  er  fria  vilja  och  era  resonerande  sinnen  trodde  ni  själviskt  att  för  att 
"modernisera" och "förbättra" denna underbara skapelse, skulle ni göra detta till en bättre plats 
FÖR ER att  bo  på,  med  en total  brist  på  respekt  för  resten av  Jorden,  mineral-,  växt-  och 
djurriket.

Som ett exempel, kommer vi att hedra många av era "infödda" kulturer, kända som de "infödda" 
eller "indianer", vilka har funnits över hela er värld, under hela er planetariska "cykel". Dessa 
förstod,  på  grund av  "rikedomen"  av  deras  andliga  utveckling,  att  de  var  en del  av  den här 
världen, men inte AV denna värld. De hedrade och välsignade Modern som gav dem skönhet, mat 
och husrum. De hedrade och välsignade djuren som gav dem mat och kläder. Och de hedrade och 
välsignade FADERN, LIVETS ANDE, som gav dem deras livserfarenhet. De visste att de inte ÄGDE 
någonting, förutom GUDS ANDE INOM DEM. DE levde i harmoni och balans såsom en del av 
helheten, INTE som den dominerande delen, men som en del av. Detta var deras VAL, att klokt  
följa Naturens Lagar givna av GUD och SKAPELSEN.

Och  sedan  kom de  som arrogant  kände  sig  överlägsna  ALLA  eftersom de  var  "civiliserade". 
Civilisation definierad: "1. Ett tillstånd av mänskligt samhälle som kännetecknas av en hög grad 
av intellektuell, social och kulturell utveckling." Vad med utvecklingen av sann "andlig" visdom 
och  fullkomlighet?  Jo,  naturligtvis  bedömde  de  intellektuella  vikten  av  att  ha  en  noggrant 
utarbetad uppsättning av "religiösa" (inte nödvändigtvis "andliga") doktriner för att garantera DEM 
SJÄLVA tillräcklig kontroll, makt och dominans över sina bröder i deras "civiliserade" kungarike. 
De "infödda" föraktades, kallades "primitiva" och tvingades därför bli antingen "civiliserade" eller 
tillintetgjorda. Många av de som vägrade kapitulera till Antikrist SKÖKAN, blev krossade. De som 
överlevde  tvingades  leva  i  den  "moderna"  civilisationens  andliga  fattigdom.  Många  av  de 
"överlevande" har behållit eller återfått de "åldriga" spirituella lärdomarna av balans och arbetar 
för att återvinna sina andligt svultna och förlorade bröder inom den här "moderna" civilisationen.
Såsom med gemenskapen av LIVETS ANDE INOM måste var och en av er för det första, på ett 
klokt sätt förstå och följa Balanslagarna OCH, för det andra, ni måste klokt veta var ERT ansvar 
börjar och slutar inom SKAPELSEN på detta underbara klot.

Till exempel, är ni ansvariga för den instinktiva naturen bestående av de vilda djur-, reptil-, och 
fågelrikena? Naturligtvis inte. Är ni ansvariga för naturliga mineraler såsom gräs, buskar och 
träd?  Naturligtvis  inte.  Men  är  ni  ansvariga  för  de  i  djurriket  som  ni  har  domesticerat  för 
livsmedel, kläder eller husdjur? NATURLIGTVIS ÄR NI DET! Är det fel att ha domesticerat dessa 
djur? Inte nödvändigtvis, DET är bara ett faktum att NI har gjort det. Därför är NI ansvariga för 
omsorgen och personlig vård av de domesticerade djuren, såsom kor, får, hästar, höns, fåglar, 
katter och hundar, som ni besitter.

Är det fel att döda ett djur för mat? Nej, men varför dödar ni djur, kallar det "sport" och sedan 
skryter till era bröder om vilka fantastiska MÖRDARE ni är? Vi skulle kunna kalla detta själviskt, 
skadligt dödande... förstår ni? Det finns en skillnad. Om ni just nu har gott om tama djur (såsom 
kor, grisar och får) att användas till mat och kläder, varför behöver ni då också döda de "vilda" 
djuren? Ofta, i dessa tider, eftersom människan har stulit DERAS kungarike till förmån av städer, 
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förorter, jordbruk och golfbanor, har hon sedan erbjudit dem en liten "reserv" och när de "korsar" 
över eller "överbefolkar" sin reserv, måste hon återskapa balans (reducera viltbeståndet) genom att 
"döda" ett antal djur. (Precis som man gjort med era "infödda" bröder. Ni civiliserade och förstörde 
deras rike och erbjöd dem sedan att leva på icke-önskvärda (till er) "reservater" separerade från 
"civilisationen".)

Ni måste förstå att Gud gav er djuren till mat och kläder om ni så önskar och behöver dem. Han 
gav er underbara grönsaker och örter och växter till livsmedel, medicin, och underbar "smak" för 
er överlevnad och njutning. Visar du TACKSAMHET och ÄRA och UPPSKATTNING VARJE DAG 
till djuren, växtena, grönsakerna och GUD för att de upprätthåller dig fysiskt och andligt? Visar 
du TACKSAMHET, ÄRA och UPPSKATTNING VARJE DAG till denna underbara planet, Moder 
Jord, för att hon förser dig med gåvor av skönhet och överlevnad som hon så rikligt levererat?

Låt oss diskutera människans vård- och skötselansvar av deras privata "HUSDJUR". När ni har 
ett  sällskapsdjur,  såsom en katt eller hund, är denna katt eller hund beroende av er för sin 
kärlek, sin omsorg och sin mat. En katt eller hund, eller något annat djur för den delen, har 
artens grupp-ande, från SKAPELSEN, inom sig. Djuret besitter artens speciella "naturinstinkt". 
Djuret, i motsats till vad många av er skulle vilja tro, har INTE tillgång till den FRIA VILJAN och  
samma grad av mänsklig resonemangsförmåga utanför dets instinktiva beteende. Djur är mycket 
lyhörda för KÄRLEK vilket alla djur inom SKAPELSEN är. De fungerar som underbara vänner och 
kamrater, och bringar lätthet, nöje och humor till människan.

På grund av domesticeringen av dessa husdjur har ett avbrott i den naturliga balansmekanismen 
för dessa djur skapats. De har fortplantat sig i överflöd. Många oansvariga "ägare" av dessa djur 
har låtit detta ske, och har inte alltid velat ta hand om avkomman. Många lämnas att dö, sprida 
sjukdomar, bli förvildade, eller hamnar i slutändan i ett av era "humana samhällen." Lyckligtvis 
har de som ansvarat för att skapa sådana "humana" samhällen förstått behovet av att ta hand om 
DENNA EXPLODERANDE population av oönskade djur, speciellt hundar och katter. Det är ett 
barnhem för förlorade, herrelösa eller oönskade djur, och det är verkligen mycket sorgligt eftersom 
djuren till en nominell avgift erbjudits till människor som kanske önskat "adoptera" dem där de 
flesta inte adopterats och blir därför tillintetgjorda, vanligen genom eutanasi (dödshjälp). Det är 
verkligen hjärtskärande,  men förvånansvärt  att  många av  dem som väljer  att  arbeta  i  dessa 
"humana" samhällen gör det på grund av sin KÄRLEK till  djur. De flesta av dessa "humana" 
djurhem kräver att alla katter och hundar skall steriliseras som en del av deras intagskrav. Skulle 
inte ni då säga, att det är logiskt, kära ni, att det är mycket mer humant och ansvarsfullt att låta 
sterilisera dessa husdjur än att låta överproduktionen (fortplantningen) fortsätta?

Ni måste nu tänka och resonera, kära ni, hur ni kan leva ert liv i harmoni och balans med 
resten av denna SKAPELSE?

Det börjar med en äkta längtan att få VETA sanningen. För att komma in i vetandet måste ni inse 
att ert medvetna "förändrade" ego är begränsat i sin uppfattning om Sanning och att GUD VET 
det bästa sättet och vägen för att ni skall vandra i Hans tjänst. Därför måste ni överlämna er  
VILJA till det som är GUDS Vilja. I er dagliga bön måste ni be GUD om det KÄRLEKSFULLA 
LJUSET som skänker skydd, vägledning, makt, visdom, kunskap, Sanning, integritet och mod för 
att bäst tjäna HANS vilja och inte ER vilja. Sedan, mina kära, måste ni VÄNTA på att Fadern ger 
er det ni behöver för att upprätthålla HANS tjänst. Förstår ni? Er vilja och HANS vilja måste bli  
ETT igen.

För er som nu SER Sanningen och finner att er bägare är full av kunskap och visdom given av 
FADERN,  ni har nu också    ANSVARET   att skicka bägaren vidare till era bröder som accepterar   
det. Du kommer förstå att för att du skall gå vidare i din tjänst, måste bägaren vidareföras. Du 
kan därför inte ha det för dig själv, för det är fullt och måste tömmas för att åter bli fullt. Du kan  
inte stänka slumpmässigt på alla som kommer i din närvaro, det måste lämnas över och det 
måste accepteras av VAR OCH EN. Det är inte ditt ansvar att försöka ge bägaren vidare där den 
inte är välkommen. Du skickar bägaren vidare och några kommer att vägra och några kommer att 
acceptera att ta emot den, men det är inte ditt bekymmer vem som tar emot och vem som inte tar 
emot. Ditt ansvar är att skicka bägaren vidare till de som accepterar den och sedan LÅTA GUD 
som existerar  inom varje  person  ta  hand om utfallet.  Så  kommer  också  de  som accepterar 
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kunskapens och visdomens bägare och Sanningens dryck att näras och fyllas med Sanningens 
glädje och sedan kommer också dessa att skicka sin bägare vidare. Alla kommer ges möjligheten 
att ta emot bägaren, om inte från dig, då från någon annan. Bägaren är din att erbjudas till andra 
och sedan VÄNTA PÅ HERREN GUD. Din bägare kommer återigen fyllas och du kommer återigen 
föra den vidare, och på detta vis kommer du att TJÄNA FADERN SOM ÄR INOM ALLA.
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HUR MAN KÄNNER IGEN ANTIKRIST 
(DET SOM ÄR EMOT GUD) INOM SIG

Övervaka dina tankar, ord, gärningar och handlingar efter följande ledtrådar:

1. TANKAR OCH KÄNSLOR AV UNDERLÄGSENHET
ELLER ÖVERLÄGSENHET

Känslor  av  underlägsenhet  eller  överlägsenhet  gentemot  andra  manifesteras  oftast  som  ett 
tveeggat svärd, vilket betyder att båda känslorna kan existera samtidigt. Exempel: En som känner 
sig  underlägsen,  kanske i  sitt  framförande av  en viss  handling  eller  gärning,  kan känna sig 
underlägsen eftersom han har misslyckats med att vara överlägsen i sina egna ögon. Någonstans 
inom hans ÄNDRADE EGO existerar Antikrist som kanske sätter hans prestationsnivåer bortom 
den nuvarande förmågan. Han kommer sedan att kämpa för den rättmätiga överlägsenhet han 
ges att tro att han har över andra, och därmed fortsätter han att, enligt han själv, bädda för 
misslyckanden. Det är här som "Tävling" definierad som: Sträva mot en annan, eller andra, för 
vissa saker, har förvrängts i samhället på ett sådant sätt att ens personliga värde som människa 
mäts i förhållande till ens prestation gentemot andra istället för att finslipa sitt "personbästa", 
vilket är strävan efter personlig förmåga bortom själv-påtagna begränsningar.

Och så går det, att en som är tillrättavisad av Antikrist (inom sig) känner sig överlägsen andra, 
kommer låna från sina känslor om att inte vilja vara underlägsen, vilket ofta omvandlas till ett  
avvisande av hans existens och ovärdighet. Det är där rädslan kommer in i bilden, vilket leder oss 
till nästa punkt.

2. ANTIKRIST IFRÅNTAR DIG "NUET" ELLER 
NUTIDSÖGONBLICKET

Det är  mycket  enkelt  hur detta görs.  Antikrist  håller  ditt  ändrade ego i  en DÅTIDA SKULD-
FOKUSERING  eller  en  FRAMTIDA  FRUKTAN-FOKUSERING.  Detta  är  hur  dina  verklighets-
manifestations-förmågor (*reality manifestation abilities) är kontrollerade.

Såsom ni vältrar runt i  ert  förflutna, och på nytt upplever händelser innehållande ånger och 
självömkan, så kan ni inte fungera i nuet för att ändra eller skapa mer önskvärda förhållanden. 
Det är kanske därför många av er hört de stora visdomsorden om FÖRLÅTELSE och FRIGIVNING 
av alla tidigare känslomässiga och fysiska tankar, ord och gärningar. Man måste förlåta sig själv 
och alla andra. (Kom ihåg att detta inte betyder att du inte samlar på dig kunskapens visdom i  
Sanning av lärdomen från upplevelsen, eftersom det var därför du skapade upplevelsen till att 
börja med - för att växa i ditt medvetande om SANNINGEN.) Samma regel om dåtids-fokusering är 
sant för dem som TILLBRINGAR OTALIGA timmar i återupplevandet av trevliga gamla minnen på 
bekostnad av att leva och skapa i "nuet". En ganska passande kliché längs denna linje lyder, "Det  
är okej att se tillbaks, men stirra inte".

Framtida Fruktan-fokusering är en stor stötesten för nästan hela mänskligheten. Rädsla i sig är 
en stor separator av den mänskliga skapelsen från sin Skapare. Rädsla är Antikrists (inom sig)  
största verktyg. Eftersom Skapelsens Högsta befallning är att "Uppnå kunskapens visdom vilket 
gör att du klokt kan följa Skapelsens Lagar," så är det självklart att erkännandet av Sanningen 
i allting, inklusive din ODÖDLIGA förbindelse med Gud, kommer att övervinna ditt väsens rädsla 
för framtida erfarenheter, eftersom du, som ett odödligt själsfragment av Gud, ÄR HERRE över 
ditt öde. Du förstår, rädslan förlamar sinnena och kan enbart manifestera i väsenet om denne ser 
sig själv som separerad från sin skapare snarare än ett  fragment av den ENE. Det är denna 
ILLUSION, att vara separerad från den ENE, som fångat människor i den falska träldomen av 
rädsla. Om man erkänner sanningen och är beredd att se den manifesterade illusionen som den 
verkligen är, kommer man se den naturliga balansen och den inre friden som uppnås genom att 
LITA på Fadern inom, och klokt följa Balanslagarna givna av Gud och Skapelsen.

Detta  leder  oss  nu  till  punkten  för  att  minnas  och  förstå  LAGEN OM ETT.  Alla  väsen  och 
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skapelser är jämlika i reflektionen av Gud, alla är enbart olika i deras förmågor, talanger och 
varande som ett  uttryck för  den ENE. Ni  förstår,  det  kan inte  finnas någon separation,  alla 
kommer från den ENDA stora källan till allt,  SKAPELSEN, och allt kommer att återgå till vår  
källa, DEN ENE. Människan existerar som enskilda fragment av helheten, ett fragment av och, om 
ni så vill, sådd med ett obegränsad potential av Gudsmedvetande och visdom. När vi ÄLSKAR 
essensen av Anden inom allt, finns det inte längre någon illusion av separation. Vi ärar helt enkelt  
GUD inom oss själva och alla andra. Vi separeras inte längre av våra rädslor och vår ovärdighet. 
Vi är Guds uttryck för LIV, vi är självaste LIVETS ANDE.

3. ANTIKRIST SÄGER, "DET ÄR INTE DITT FEL"

Exempelvis; det är inte ditt fel att din man är alkoholist och slår dig, eller att dina föräldrar 
övergav dig, eller att du blev sparkad från ditt jobb, eller att er regerings ledare är korrupta, eller 
att vi har gått till krig, med mera, med mera, med mera.

Vad  Antikrist  inom  dig  faktiskt  säger  är  att  du  inte  är  ansvarig  för  upplevelserna  i  din 
manifesterade verklighet. Denna falska tro får dig att ge andra SKULDEN och inte ta personligt  
ansvar för att DU, genom inverkan av Antikrist inom dig, skapar den manifesterade upplevelsen.

Folk argumenterar ofta med följande sanning, "Väl, jag kan inte styra den fria viljan hos en annan 
som väljer att vara arg på mig, eller stjäler från mig, hur kan jag vara ansvarig för en annans 
beteende eller handlingar?" Det är sant att du inte är ansvarig för den fria viljans beteende hos en 
annan, MEN du är ansvarig för att "köpa" DERAS spel och göra dig till ett OFFER. Du väljer hur 
du kommer att REAGERA på ALLA omständigheter. Kommer du ihåg LAGEN OM ETT? Antikrist 
inom DEM är samma Antikrist som DU väljer att tillåta existera inom dig. Antikrist söker en plats  
att spegla sig själv, och DU väljer om du kommer reflektera tillbaks Antikrist eller om du kommer 
att känna igen fällan och istället reflektera tillbaks den Gudomliga Faderns Kärlek Inom vilket 
därmed inte ger Antikrist någon möjlighet att uppbevara sig i DITT GUDS-tempel.

Här  är  en  del  av  en  underbar  bön,  från  Hatonn,  som är  bra  att  komma ihåg  i  er  dagliga 
gemenskap med Gud och i tider när ni känner att ni skulle kunna lockas in i Antikrist drama. 
"Fader, låt mig alltid tillåta DIN vilja att manifesteras via mig så att jag inte fördöms av 
någon människa  och ändå klokt kan döma de  handlingar  som utförs  mot  DIN HELIGA 
NÄRHET."

(Hatonn: Oh ja, jag hör dig-"... Om DITT högre jag är Gud, Hatonn - hur kan du tala och säga hur  
man talar till Gud?" Enkelt - eftersom jag, därför, vet vad Gud hör och hedrar rättrådigt, och så bör  
DU! Låt oss säga så här "... om hästens meddelande kommer direkt från att hästens mun ......!!?")

Ni förstår, oavsett om ni är medvetna om det eller inte, så manifesterar ni omedvetet allt inom 
ramen av er verklighet, oftast med ert "ändrade" ego. Det vackra angående denna sanning är att 
när man inser den, kan man bli en medveten skapare av en verkligt balanserad manifesterad 
upplevelse genom att överlämna sitt förändrade ego till den kärleksfulla Gudomliga Guden inom 
sig och därigenom balansera alla sina skapelser inom Guds och Skapelsens Lagar.

4. ANTIKRIST UPPMUNTRAR TILL 
"SJÄLVSTRAFF"

Naturligtvis vet du vid det här laget att själv-straff uppmuntras för "tidigare" synder (fel). Vilket 
egentligen är  ditt  ändrade egos  ovärdighet  (underlägsenhet/överlägsenhet)  vilket  vi  diskuterat 
tidigare, som uttrycker sig på följande sätt: Kritik av sig själv och andra, girighet, lust, svartsjuka, 
avund, skuld, skam, självtvivel, depression, hjälplöshet, ilska, hat, bitterhet, otålighet vilket leder 
till  frustration,  ohälsa  och  sjukdomar  vilket  leder  till  kroppens  dödsönskan.  Själv-straff  är 
effekten av orsaken att tro på lögnerna från Antikrist. Detta kan fortsätta, livstid efter livstid, och 
den stackars odödliga själen fastnar i reinkarnationshjulet (Hatonn: Oh ja, det finns! Och om du  
tror något annat, så må det vara, för det är du som är felinformerad. Reinkarnation innebär inte  
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nödvändigtvis att du kommer tillbaka till den här placeringen - men om du inte tror på reinkarnation  
(åter-erfarenhet av själen i manifestationen) så kan det konkluderas - att du INTE HELLER TROR PÅ  
GUDS HIMMELSKA RIKEN. Du kan inte ha det ena utan det andra, och eftersom detta är en så  
kraftfull  sanning, var den medvetet borttagen från de böcker som ni,  människor, skulle komma  
kalla era Heliga Böcker i form av den Heliga Bibeln, som ni namngav den. Fakta kvarstår i de  
gamla lärorna, och ni kära vänner, denna dag, står inför en fiende som VET, av livserfarenhet efter  
denna, att detta endast är en förbigående upplevelse.) och strävar efter att straffa sig själv för sina 
upplevda förflutna synder i hopp om att försona sig med sin Skapare Gud. Om denne bara förstod 
kraften och vikten av förlåtelse och frigörandet av sitt "förflutna" samt följer de lagar som anges av 
Gud och Skapelsen, skulle denne bli fri från sitt slaveri på ett ögonblick.

Ja,  Gud skapade "Orsak och Verkan" så att  varje  själ  kunde växa i  sitt  medvetande och bli 
bemyndigad med det verkliga ansvar denne har i sina tankar, ord, gärningar och handlingar. Med 
andra  ord,  så  att  denne  kunde  känna  igen  sin  makt  och  vikten  av  en  ansvarsfull  Guds-
Balanserad manifestation.

5. ANTIKRIST UPPMUNTRAR EN ATT BRYTA 
GUDS OCH SKAPELSENS BALANSLAGAR

Till exempel, Guds lag säger, "DU SKALL ICKE DRÄPA". Detta innebär i dina TANKAR såväl i dina 
handlingar att du inte får önska död på en annan människa av Gud. Denna regel innebär inte att  
du inte kan försvara dig själv om ditt liv är hotat, eftersom det är självmord, och även det strider  
mot Guds lagar.

Detta  innebär  också  att  genom att  bli  gravid,  vilket  är  att  vara  bärare  av  en  av  Guds  nya 
skapelser,  och att  göra abort  på grund av DITT oansvariga sexuella  beteende,  är  fortfarande 
MORD hur du än ser på det. Kom ihåg "personligt ansvar"! Det finns definitivt många möjliga 
oönskade  "effekter"  till  olagliga  och  godtyckliga  lustfyllda  sexuella  aktiviteter.  Graviditet  och 
sjukdom är två uppenbara resultat som sker och har förekommit oftare än annars.

6. ANTIKRIST STYR ÖVER DIG VIA 
DINA BEGÄR

Dina begär för den materiella världens saker och "ägodelar" inkluderar inte bara fysiska "saker" i  
den materiella världen, såsom TV, hus, bil och pengar, men också känslomässiga begär såsom 
sexuell erövring, äktenskap, barn, vänskap, acceptans, erkännande och dyrkan. Antikrist inom 
dig kommer alltid få dig att söka utanför dig själv med falska löften efter uppfyllelse av fler, större  
och bättre "saker". Och såsom den stackars själen lätt hoppar på löpbandet av otillfredsställande 
arbete för att tjäna pengar behöver den nu uppfylla sina önskningar, dennes själ tynar bort för 
något  mer,  något  som  är  just  utom  räckhåll  -  om  denne  bara  hade  mer  pengar,  en  mer 
prestigefylld befattning, ett större hem, en nyare bil, mer semester - mer, större, bättre. Det falska 
löftet är aldrig nog och det kommer inte att uppfylla själens rop efter erkännande och anslutning 
till  den odödliga gnistan av sin Skapare inom. Därför säger Antikrist åt dig att  glömma dina 
problem, ha lite kul, slappna av, ta ett par drinkar, ta några droger, du förtjänar det och har råd 
med det  nu...  och innan länge är  det  kära Gudsfragmentet  höljt  i  mörkret  av missbruk och 
elände.

Så betyder detta att det är fel att ha saker av den materiella världen som du manifesterat? Inte 
alls, Gud är överflöd i alla Riken, men kruxet är ni inte kan bli bundna till den materiella världens 
saker och ej heller till era känslomässiga begär. Du lånar denna underbara fysiska kropp och den 
manifesterade världens "saker" kommer INTE att följa med dig när du lämnar din kropp, oavsett 
vilken sorts övergång du förtjänat. Det är ENDAST DIN ODÖDLIGA SJÄL SOM ÄR VERKLIG I 
DENNA RESA TILL ENHET (*oneness) INOM. Allt annat är manifesterad illusion. Hur vackert och 
dyrbart det än är, förblir det rekvisita och kulisser för de återstående spelarna. Detta är bara ETT 
drama, utav miljarder, försedda av Livets Andetag från Gud och Skapelsen. Och igen, det finns 
egentligen bara ETT drama och vi är endast medskapare i pjäsen där livet utspelas.
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Nyckeln till att frigöra er från det materiella planets slaveri är att bli SJÄLVSTÄNDIGA, vilket är 
att  låta  böjelser  till  "saker"  gå  fria.  Detta  gäller  också  känslomässiga  böjelser.  För  att 
känslomässigt frigöras måste man förlåta och frigöra (se #4) alla upplevda överträdelser mot sig 
själv och andra. Detta betyder inte att du inte besitter omsorg eller medkänsla eller Kärlek - DET 
gör du absolut, och du  MÅSTE utöva villkorslös kärlek till alla  GUDS varelser och skapelser – 
(med detta  menas deras essenser såsom existerande som en del av den  ENE) - men du måste 
frigöra dig från alla manifesterade illusioner och känslor vilka drar ned din vibration likt vått 
ylleplagg på kroppen.

7. Det finns ytterligare en sak att fundera på
som många av er undrar och kommer att
undra över.
"VILKEN SKILLNAD GÖR DET OM JAG 
DRIVER UT ANTIKRIST INOM MIG OCH 
RESTEN AV MÄNSKLIGHETEN VÄGRAR 
ATT GÖRA SÅ?"

DET GÖR SKILLNAD! Kom ihåg LAGEN OM ETT? Mänskligheten och Guds skapelser  är alla 
besläktade som en del av den ENE. Er manifesterade värld är en DIREKT återspegling av det som 
existerar inom var och en av er. Ni alla är en del av det kollektiva medvetandet, vilket innebär att 
var och en är ansvariga för sin del av helheten. Exempelvis kan en jämförelse göras mellan de 
föroreningar  som  finns  i  luften,  vattnet  och  marken  på  denna  underbara  planet  och 
föroreningarna från Antikrist som VAR OCH EN stöder inom sig själv. Så för var och en som 
identifierar och kastar ut Antikrist inom sig, helar du en del av massmedvetandets sjukdom. DU 
gör en STOR skillnad genom att engagera din vilja till kunskap och SANNINGENS visdom i Guds 
Rike. Du blir en del av lösningen för att läka mörkrets kloak i massmedvetandet, istället för att 
förbli en del av problemet. Du förstår, du kommer då att bära Sanningens och Visdomens Ljus av 
vår Fader inom dig och andra lockas till det, eftersom det är glädjen i LIVETS ande och DU blir  
den  som erbjuder  det  till  dem.  Må  DITT ljus  av  Kärlek,  Sanning  och  Ljus  ge  Förståelsens 
Gudomliga Gnista till  ALLA som väntar på sin kallelse från HELIGE GUDS OCH SKAPELSENS 
LJUS! AMEN.

* * * * * * * *

Bra gjort,  Chela, mycket bra gjort.  Och för er som vill  ha mer av de riktade lärdomarna och 
förklaringarna till det som har givits och sedan förvanskats av människan, - "direkt från hästens 
mun" - föreslår jag att ni håller ögonen öppna! Mästaren Esu "Jesus" Sananda avser att ge denna 
chela direkta och bokstavliga instruktioner om det ni kallar "BUDEN" - du kanske blir förvånad 
över att finna att det inte finns tio av dem, men det är inte för mig att berätta. Det som ni kommer 
att  erhålla  kommer  direkt  från  Emmanuel  Sananda  (Jesus),  Lord  Michael  och  Germain.  Ni 
kommer att bevittna en värld i förändring och transmutation och det jublas i Guds Hus och Råd. 
Amen.

Vi vet och vi förstår att detta är den information som de flesta av er läsare längtar efter och har  
väntat på - men allt måste flyta i rätt ordning och igen, påminner jag er - om ni inte känner till  
problemen och avslöjar lögnerna, kan ni inte känna igen botemedlen för de sjukdomar som har 
skapats för att hålla er förblindade.

Jag kommer att begära att detta parti avslutas efter tillägg av Sanandas budskap (Se Förord) via  
Thomeros  Efi  (Thomas)  för  själva namnet (Thomas)  är  "Kommunion,  Tvilling  inom Ljuset  och 
bärare av "kommunikation"). Dru är vår kärleksfulla term för Druthea (Bärare av styrka genom 
undervisning och Guds Gåva). Vi är tacksamma att tillsammans tjänstgöra för Människan och 
Gud.

Dessa  skrifter  kommer  att  placeras  i  egna  volymer  vad  det  lider,  men  vi  kommer  att  följa 
nödvändiga  sekvenser  för  optimal  hastighet  av  acceptans  och  full  förståelse.  Då  andra 
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skriftställare introduceras skall vi då glädjas också, att avlägga examen till ett enhetligt syfte. Oh 
ja, och Dharma ropar, HALLELUJA! (Hon "tror" att hon kommer få vila! Låt oss inte spräcka 
hennes bubbla!) Jag får en annan rolig reaktion - När Little Crow skickades för att berätta för  
Dharma att hon skulle skriva minst tre böcker till (cirka 10 böcker sedan), detta har skrattats åt 
mycket av den som hela tiden sa "när har vi gjort tillräckligt"? Liten var deras insikt om att Gud 
alltid har planer för de som försöker att begränsa - han gör dem till skriftställare så att de, också, 
kan producera utan gränser!

Bevara ert sinne för humor, chelas, för resan är en upplevelse att accepteras i fullkomlighet och 
glädje - inte med långa ansikten och låg energi - OM NI GÅR TILLSAMMANS MED SANNINGENS 
GUD GENOM DENNA RESA SÅ KAN DET VARA INTET ANNAT ÄN GLÄDJE! Du måste frigöra 
det som uppfattas som "dåligt" - för det är INTE DITT ATT ÄGA! FUNDERA PÅ DETTA.

MED KÄRLEK BORTOM DISCIPLINEN,

Jag är Hatonn, som avslutar och kliver åt sidan medans ni tar chansen att tänka på dessa saker. 
Salu och Adonai.
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ERKÄNNA OCH DEFINIERA MÄNNISKANS 
MEST "DÖDLIGA" SYNDER

Vi  är  era  värdar,  Sananda,  Lord  Michael,  Germain  och  Druthea  i  tjänst  till  Sanningen  och 
Visdomen som enbart  är  av  GUD/ATON OCH SKAPELSENS HELIGA LJUS.  Vi  kommer  från 
GUD/ATONs KOSMISKA RÅD för att bringa er, våra bröder, Sanningen, så att ni också kan ta del 
av GLÄDJEN av ENHET samt det "upplysta" brödraskapet inom GUDS HELIGA RIKE bestående 
av LJUS, SANNING, SKÖNHET och VISDOM.

Till  att  börja  med  skulle  vi  vilja  ge  ett  noggrannt  förtydligande  av  vårt  användande  av  de 
uttryck/termer som representerar Gud/Aton. Vi använder ofta "Fadern inom" eller hänvisar till 
Aton som en "HAN" signalerande ett "manligt" kön. Det är så vi kallar vår Skapare då vi använder 
ert språk och detta är INTE menat som ett sexuellt GENUS, såsom ni känner det. Vår Skapare 
Gud/Aton representerar  BÅDE manliga/kvinnliga  "principer",  om man så vill.  Det  finns inga 
"sexuella" genusskillnader. LIVETS ANDE är som ni kanske förstår, på ett begränsat antal språk, 
en manlig/kvinnlig energirepresentation. VILKET NI ALLA ÄR! Ni har var och en valt en kropp, 
manlig eller kvinnlig, för er upplevelse, och BÅDA energierna är representerade inom var och en 
av er. Dessutom kommer ni att hitta exempel där vi säger "hon" som en allmänmänsklig term för 
mänskligheten/människan där vi INTE syftar till ett specifikt kön. Orsaken till att vi förklarar 
detta är så att de som är i "kvinnlig" fysisk form inte känner sig "förolämpade" eller känner att vi  
hedrar dem mindre. Och så också att de i "manlig" fysisk form inte känner sig mer eller mindre än 
sina kvinnliga medmänniskor. ALLA SKAPARENS/SKAPELSENS fragment är lika i reflektionen, 
oavsett  vilken "färg"  eller  vilket  "kön" som den fysiska formen tar.  I  era egna sinnen,  om ni  
föredrar  att  kalla  och  hänvisa  till  GUD/ATON/SKAPELSEN  som  Moder/Fader 
Skaparen/Skapelsen... må det så vara.

Nu skulle vi vilja sprida "ljus" och förståelse över frågan ni ALLA kämpat med, och det är, "Vad är 
Ondska?" Men innan ni kan förstå "Vad Ondska är", måste vi hjälpa er att förstå "Vad Gud är?"  
Eftersom Guds och Skapelsens lagar, givna i detta dokument, har beskrivit Gud som "härskare" 
över de mänskliga raserna och som "Visdomens Kung" innebär detta i sig själv att Gud är ett 
FANTASTISKT  VÄSEN  av  andlig  visdom  och  perfektion  inom  SKAPELSEN.  Men  att  enbart 
begränsa vad Gud ÄR, inom gränserna av 3:e dimensionens mänskliga språk och uppfattning, är 
ett  misstag.  På  grund  av  ert  plans  (nivå)  "begränsade"  gränser  har  ni  ännu  inte  utvecklat 
förmågan att definiera ett "gränslöst" väsen eller ett "tillstånd av att vara".

Eftersom vår Gud Skaparen har "skapat" oss, innebär detta att Han har "fragmenterat" Sig själv, 
såsom Skapelsen fragmenterade sig i Skapelsen av Gud, i syfte att utvidga och uppleva mer av 
SUMMAN AV DEN ENE.  Det  är  därför  som Guds Lagar,  Naturens Lagar,  Balanslagarna och 
Skapelsens Lag alla existerar som samma UNIVERSELLA lagar av sammanhängande harmoni och 
ENHET. Universella lagar är de KOSMISKA KODERNA för obegränsat kreativt utvecklande som 
tillåter den högsta graden av EXPANSION och för UTTRYCK av HELHETEN AV ALLT SOM ÄR. 
Varje  fragment  existerar  som  en  del  av  Gud  SKAPAREN  och  därmed  också  som  en  del  av 
SKAPELSEN. De Kosmiska Koderna eller "lagarna" är de LOGISKA nycklarna som upprätthåller 
balanserad KREATIV koalescens som utvecklar expansionen av DEN ENE SOM ÄR ALLT.  Så, 
genom att lära er att känna igen det som "begränsar" ert växande kreativa potential, kommer ni 
att identifiera det som "binder" er till er "illusion" av separation från DEN ENE. Och genom att 
erhålla  KUNSKAPENS visdom om vad som är Ondska,  Synd,  och Motståndaren till  Gud och 
Skapelsen,  kommer ni  klokt  att  flytta er  medvetenhet  till  det  som är ert  personliga ansvar i 
Medskapandet  av  KÄRLEKEN till  LIVET,  vilket  är  GLÄDJEN av HELHET och ENHET av den 
GRÄNSLÖSA SKAPELSEN. 

Och så, "Vad är Ondska?" Ondska, också kallad "satan" eller "motståndare", är enbart tankar och 
energin som dessa skapar och som är tillåten eller vald (genom Fria Viljan) att existera. Ondskan 
"inskränker" och "begränsar" expansionen och uttrycket för kreativt utvecklande av totalen av 
ENHET. Det är Ondskan som "simmar" mot flödet av Kosmisk Skapelse för att KÄNNA separation 
och därför existerar den endast inom gränser eller begränsningar av HELHETEN. Den är själv-
konsumerande eftersom den avser att dominera HELHETEN och eftersom den bara kan dominera 
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inom SINA egna självpåtagna gränser så förbrukar den slutligen sig SJÄLV med hjälp av forsande 
vatten från den expanderande ENE.

Många i deras entusiasm av att "äntligen" greppa konceptet att ALLT ÄR ETT, tror att de nu måste 
vara ALL-tillåtande eftersom alla väljer att uppleva som en del av Den Ene. Vi kommer höra dem 
säga saker som, "Det finns inget "bra" och "dåligt", allt är bara upplevelser; det bara är. Därför,  
hur kan jag bedöma ett beteende eller en handling att vara "dålig" eller "bra" gentemot en annan, 
när det inte är min upplevelse eller min "rätt att döma en annan?" Det vi säger till detta är: du  
kan  "tillåta"  dig  själv  i  all  oändlighet,  men  om du  inte  känner  igen  dessa  tankar,  ord  och 
gärningar  STRIDANDE  mot  LIV  OCH  GODHET,  hur  tror  du  att  du  kommer  att  nå  HANS 
OBEGRÄNSADE kungarike av MEDVETEN ODÖDLIGHET?

Innebär detta att genom att erkänna Antikrist, eller motståndarna, att du måste göra dig själv till  
pådrivaren  av  Guds  Lagar?  INTE  ALLS.  Gud  behöver  INGA  pådrivare,  HAN  behöver  bara 
föredömen så att folk kan inspireras av ett "ljusare", balanserat och "mer kärleksfullt" sätt att 
VARA/LEVA. Var och en måste påbörja den inre resan,  och såsom var och en antänder sin 
SANNINGENS låga och Gudfruktiga förståelse, så också, kommer denne VÄLJA att ändra sitt 
tänkande, sitt beteende och sina handlingar i syfte att VARA I BALANS MED GUD. Detta innebär 
inte att du kommer "tillåta" andra att uppsåtligt orsaka dig skada. Du måste alltid hedra dig själv 
och Gud och försvara dig, om nödvändigt, för att skydda dig själv från övergrepp eller skada av en 
annan. Du behöver inte välja OFFERROLLEN, någonsin, och du får INTE tolerera eller "tillåta" 
beteende riktat MOT dig eller dina bröder som du VET strider mot GUDS och Skapelsens Lagar!

Ser ni vad er gåva av den FRIA viljan är, mina kära? Det är genom era erfarenheter ni lär er vad 
GUD  INTE  ÄR,  att  ni,  därmed  kommer  VETA  vad  GUD  ÄR.  Vi  har  observerat  att  många 
självbelåtet  säger,  "Men  Gud  skapade  ALLT  inklusive  ondskan,  så  det  ÄR  en  del  av  vår 
upplevelse." KOM NOGGRANNT IHÅG DETTA: GUD/ATON skapade Människan till sin AVBILD AV 
PERFEKTION;  Han gav  er  den  FRIA  VILJAN och  med ER FRIA  VILJA har  NI  VALT att  BLI 
MOTSTÅNDAREN OCH VALT ATT BRYTA ALLA BALANSLAGARNA, så tro inte att ni någonsin kan 
smita  från  ert  personliga  ansvar  eftersom  ni  tror  att  Gud  skapade  ondska -  MÄNNISKAN 
SKAPADE ONDSKAN MED SIN FRIA VILJA! Och med sin Skapare, ATON's, gudomliga förskoning, 
HITTAR HON sin väg TILLBAKA till GUDOMLIG BALANS annars kommer hon fortsatt vara fånge i  
sin MÖRKA BUR av SJÄLV-betjäning och SEPARATION FRÅN LIVETS KREATIVA ANDE!

Ni förstår, mina vänner, ER fria vilja är verkligen ERT val att göra er vilja till GUDS VILJA, ELLER 
att  leva  enligt  viljan  av  ert  "ändrade"  ego  som alltid  strävar  efter  att  "begränsa"  er  andliga 
förståelse och, därför, stör och förstör ERT kreativa potential, harmoni och balans av ENHET. 
Slutligen kommer ni att inse att den ENDA fria vilja ni har är den som är GUDS vilja, eftersom ni  
kommer att ha erhållit vishetens kunskap om att den logiska balansen i GUDS VÄG egentligen är  
DET ÄNDA SÄTTET att nå ÄKTA balanserad andlig frihet.

Nu kommer vi att definiera och diskutera vilka som är de "dödligaste" synderna, eller felen, som 
görs i er upplevelse och som får er att "simma" uppströms mot flödet av det KOSMISKA KREATIVA 
UTVECKLANDET. Dessa "synder" är verktygen för "satan" eller "motståndaren" för att hålla er 
bundna i separationens "illusion" från Gud och Skapelsen. Ni hålls också under denna dominans, 
genom okunnighet, falsk "tro" och "vidskepelse", detta av en "falsk" makt som i den "begränsade" 
manifesterade verkligheten håller er låsta i andlig svält.

1. HÖGMOD

HÖGMOD definieras i er ordlista som: "1. En onödig känsla av ens egen överlägsenhet, arrogans, 
inbilskhet. 2. En riktig känsla av personlig värdighet och värde. 3. Det som man med rätta är stolt 
över."  Som du  ser  av  denna  definition  verkar  det  finnas  två  diametralt  motsatta  "typer"  av 
högmod. Den ena, som är vårt fokus, är "synd" eller "fel" till Anden Inom, omtalas också som 
"Falskt"  högmod.  Falskt  högmod  i  sig  hänvisar  till  känslor  av  högdragen  överlägsenhet  och 
"rättvisa" kontra känslan av självrespekt och heder för att uppnå en förståelse eller handling som 
man flitigt och ärligt "arbetat" för.
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På sidan 54-55 i PHOENIX JOURNAL med titeln SATANS TRUMSLAGARE av Jesus Sananda, där 
Sananda utförligt diskuterar vad "ondska" är. Den som är besatt av "ondska", eller det som är 
anti-Gud, är ytterst egensinnig.

Vi citerar,  "Friska individer överlämnar sig till  kraven från deras eget samvete. Ej så de 
onda, för i konflikten mellan deras skuld, och deras vilja, är det skulden som måste gå och 
viljan som måste vinna. Onda människor är utomordentligt egensinniga, fast beslutna att 
alltid få genom sin vilja, och de har en mycket speciell  effekt på det sätt på vilket de 
försöker kontrollera andra... och ändå, en egenskap hos alla "stora" människor är att de är 
extremt viljestarka - oavsett om deras storhet är på gott eller ont. Jag, Jesus, såsom ni 
kallade mig, var obeveklig och viljestark; åh, men så ock var en som hette Hitler - kan 
skillnaden ligga i "villighet" och "egensinnighet"? Min egensinnighet var av vår Faders - 
Hitlers var av hans egen... Det blir uppenbart att den vars vilja är hans egen blir kraftigt 
hotad av GODHETEN? Det leder följaktligen till behovet av (ond) förstörelse av godheten 
eller den som representerar godheten. Med detta är MORD fött. Det är bättre, naturligtvis, 
om den onde kan orsaka den gode att totalt underkasta sig och ge, genom att totalt överge 
godheten, till händerna på ondskan."

"Jag tror era psykiatriker kanske omtalar detta beteende av själv-begäran som narcissism 
(definierat som, 1. Överdriven beundran för eller fascination av sig själv. 2. Psykoanalys. Erotiskt 
intresse för den egna kroppen.) Denna term är inte tillräckligt stark för att beskriva ondska 
så  låt  oss  kalla  ondskan  en  cancer-sjukdom,  eller  elakartad  narcissism.  Era 
kyrkomyndigheter har i allmänhet ansett att HÖGMOD är först bland "synderna". "Högmod 
går före fall", och så är det. Högmod är egentligen detsamma som narcissism, men jag vill 
att ni ska inse att jag också kan tala era "dolda" språk. " (Slut citat).

Så  om man är  "stolt",  definieras  som:  "1.  Igångsatt  av;  inneha,  eller  manifesterar  "stolthet"; 
arrogant; även självrespekt. 2. Känsla för heder och personlig upprymdhet; vanligtvis följt av eller 
med ett  verb  i  infinitivformen,"  kan man bedra antingen sig  själv  genom "falska"  känslor  av 
överlägsenhet  över  en  annan  eller  andra,  eller  denne  är  endast  "själv"-respekterande  genom 
bekräftandet av en värdig prestation av sig själv eller någon annan. Eftersom man dessutom kan 
vara "stolt" av en annans prestation eller handling, kan denna "stolthet" ofta uppfattas som så att 
handlingen som åstadkommits är en sådan som de SJÄLVA skulle vara stolta över att utföra. 
Detta stödjer ens EGNA övertygelse av Sanning, oavsett om det är Sant eller inte.

Exempelvis, många föräldrar tror att när deras barn skickas ut i krig, till synes för att skydda och 
försvara "sitt land", trots att krig innebär mord av andra, måste de (föräldrarna) känna sig "stolta" 
över sina söner för att dessa gör "sin" plikt. Är de verkligen stolta eller gömmer de sig helt enkelt 
bakom sitt eget "falska" högmod eftersom de är livrädda för att deras barn kan dö, och om det 
skedde "utan goda hedervärda skäl" kunde de inte förlåta sig själva för att ha tagit "fel" och stött  
sina söner i krigslögnen? Förstår ni? På en viss nivå VET den "falske" högmodige att han har fel, 
men han är rädd för att bemöta de upplevda konsekvenserna som en följd av att vara felaktig, 
oinformerad eller okunnig. Han skulle hellre gömma sig bakom överlägsna känslor av "falskt" 
högmod än att leva med konsekvenserna av att tro på och stödja en "lögn", vilket skulle kunna 
leda till sitt barns "död" eller "vanära" och samtidigt göra att hans övertygelse "felar".

När folk ideligen formas till vad "populära" åsikter måste vara, dock ej grundade på fakta, blir de 
ondskans maktlösa marionetter. De har inte längre möjlighet att "resonera" för sig själva eftersom 
de blivit apatiska och lata och föredrar att "tro" allt de fått höra från dem som de menar "har koll  
på läget". Att tänka själva är en ansträngning och   de   väljer att inte ta dyrbar tid från tv-sport och   
såpoperor. De tittar  på sin tv  och tar  till  sig  varje  åsikts påstådda värde genom visandet  av 
mänskliga bilder - vilka ständigt formar och förstärker "deras" åsikter och vad dessa måste vara. 
De gör dessa "åsikter" till sina egna och kommer kämpa med "näbbar och klor" mot alla som 
motsätter sig "deras" uppfattning. Denna kontroll av deras sinnen känns av på en djupt själslig 
nivå, och själen är i plågor på grund av detta bedrägeri. "Falskt" högmod kan endast frigöras när 
man är frigjord från sin TRANS av "tro" och när man söker att VETA Sanningen och inte längre är  
rädd, på grund av att man känner sig hjälplös och maktlös, följderna av sitt personliga ansvar, 
vilket Sanningens VETSKAP erkänner och godtar.
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Så när du säger till dig själv eller någon annan, "Jag är stolt över detta väl utförda arbete," eller  
"Jag är stolt över er för ett väl utfört arbete" gömmer du dig bakom lögnen från "falsk" tro och 
självgod överlägsenhet? Eller erkänner du ärligt "högmod" av egenvärde samt genomförandet av 
en verkligt värdig gärning eller handling? Var och en måste lära sig att veta skillnaden, annars 
kommer ni ständigt föreviga en "illusion" av sanning och ni kommer själva skapa de "offer" som ni 
tillåter att manifesteras, detta på grund av era egna "envisa" okunnigheter.

Sådant  är  fallet  med  den  SANNING  som  vår  broder,  Hatonn,  skänker  er  via  PHOENIX 
JOURNALERNA. Många kan inte "tro" att så mycket Ondska har spridits i er värld och att den nu 
finns  mitt  framför  era  ögon.  VI  ber  er  INTE  att  blint  TRO  på  dessa  sanningar  om  era 
omständigheter. Vi "viftar med en varningsflagga" och ber er noggrant läsa igenom och resonera 
inom ER SJÄLVA med hjälp av de gåvor av resonerande intelligens som getts er, tillsammans 
MED GUD INOM, så att ni kan kvitta er med era "Soff"-tillgångar och hitta "bevisen". Ni måste 
VETA  SANNINGEN  INOM  ER  och  sedan  TA  TILLBAKS  ER  GUDAGIVNA  KRAFT  OCH  GÖRA 
NÅGOT FÖR ATT ÄNDRA på det ni tycker är förkastligt OCH mot Gud. Vi lägger helt enkelt fram 
fakta för er i förbindelse med vår tjänst till Gud, för han lovade att i Början/Slutet av Tidscykeln  
SKULLE SANNINGENS ORD GÅ UT till alla som har öron att höra och ögon att se med. Och om 
du är "stolt" och tycker att du själv är så intelligent, klok och allvetande (ALL-troende) att DU inte 
kan luras, eftersom enligt din "åsikt" existerar inte utomjordingar och DIN regering kan inte vara 
del av en ond konspiration, eller det ena... eller det andra... då är du en idiot och ett verktyg för  
Antikrist, och må VÅR FADER GUD/ATON förbarma dig!

Det är bäst att verkligen förstå att det är den sortens "illusion" som de flesta utsätts för och att de 
blir insvepta i någon annans "falska" illusion av sanning. Om du klokt lär dig och förstår logiken 
bakom de "kosmiska" Balanslagarna givna av Gud och Skapelsen, kommer du att se genom dessa 
"falska" illusioner och hävda din sanna "Guda"-kraft och förbindelse. Så kommer också var och en 
av er  att  lära er  att  resonera fram Sanningen inom er och så som ni  frågar efter  Guds och 
Skapelsens Sanning och Visdom att ges till er under alla omständigheter som ni ställs inför, så 
ska ni ta emot och kräva bevis och förståelse med SANN KUNSKAP inom er, och inte som TRON 
på det som är utav en annans "åsikt".

2. GIRIGHET

Girighet är i grunden ett annat ord för LYSTNAD och definieras som: "Självisk och sniken lust för 
besittning speciellt av rikedom, girighet, åtråhet." En som är GIRIG eller fylld med LYSTNAD är 
besatt med känslor av ÖVERDRIVEN iver för förvärv eller vinning av någon form av materiellt  
objekt eller förmögenhet. De är därför själviska och överdrivet giriga och önskar att FÅ något, inte 
för att de behöver det, utan för att de måste ha det för att VARA värdiga, eller vara en vinnare, 
ELLER UPPNÅ en "överlägsen" status i sin "bild" av vad som är värdigt, vad som är en "vinnare" 
och vad som är en "överlägsen" status. Det är den själviska girigheten för önskandet om MER än 
man verkligen behöver av vissa materiella objekt, och i denna tid på er placering gäller det oftast  
MER pengar. Därför, en som är besatt av sin överdrivna girighet kommer att ha många ouppfyllda 
fysiska begär och denne kommer därför uppfylla dem till varje "pris" (fysiskt eller känslomässigt) 
till en annan eller sig själv för förvärvandet av detsamma.

Fröna av girighet är oftast, till att börja med, planterade med överväldigande känslor av "själv-
misslyckande". Detta för att undvika att "mäta sig" med "bilderna" av  framgång vilka ständigt 
främjas inom er massMEDIA. Det blir sedan en känsla av att "förtjäna" något utan att ha gjort 
något, eller att göra minsta möjliga ansträngning för att tjäna eller skapa detsamma. Det är denna 
önskan  som  skapats  av  Media-programmeringen,  nämligen  att  man  kan  få  "någonting  för 
ingenting" genom det som kallas "tur", vilket återigen innebär att det är slumpmässig TUR och 
INTE personlig makt och ansvar som gör att du skapar det du behöver. Det betyder ofta att man 
vägrar ta personligt ansvar för skapandet av sin egenupplevda "brist" eller "förlust" av materiella 
varor. Det är inom denna historiska tidsram som girighet uppenbart och uttryckligen skapats, 
uppmuntrade i första hand av de inom ert rättsväsende. Många som blivit frustrerade över att 
uppfatta sig själva som "de som inte har" i samhället, och vilka också blivit "offer" för sin brist på 
självkänsla, är ett lätt byte för advokater som främjar girighet och inget själv-ansvar. Det är ingen 
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tillfällighet,  kära ni,  att  ert  "västerländska" samhälle  har blivit  det  mest  processerande  (*man 
refererar här till det amerikanska samhället), vilket betyder: "Benägen att engagera sig i en rättegång 
mot en annan på grund av verkliga eller upplevda skador mot sig själv," i hela världen. Ert system 
för sann rättvisa är nästan helt borta, och de som nästan alltid drar nytta av varje rättegång är 
advokaterna. Det är genom detta byggda orättvisesystem som ljugande, fuskande och stjälande 
från andra är "standard" och förväntat beteende för de som vill "vinna" ÄVEN om det handlar om 
den totala ekonomiska och fysiska undergången för de som blir stämda.

Hur VET du vad DIN sanna avsikt är när du funderar på att stämma en annan? Du behöver först 
inse vad ditt verkliga MOTIV med din önskan om att stämma är. Har du blivit riktigt, oavsett om 
det är oavsiktligt eller avsiktligt, skadad? Har du insett att DU också deltagit i  skapandet av 
händelsen? Du måste överlägga med dig själv och GUD inom för att avgöra VARFÖR du valde 
upplevelsen och vad som måste åstadkommas eller läras då du tar beslutet om att gå in en tvist 
med en annan. Om du VET att en annan har kränkt dig på grund av sin egen girighet och sitt  
själviska förakt för dina känslor eller din egendom, då kan du, efter överläggningar med GUD 
inom, besluta att återbalansera FELET som uppsåtligen begåtts mot dig. Med din avsikts sanna 
integritet väletablerad inom dig,  kommer GUD att HJÄLPA TILL att  ge dig den RÄTTVISA du 
förtjänar och har förtjänat. Behöver du ljuga för att hjälpa GUD? Inte alls, om du verkligen har 
blivit  avsiktligt  kränkt,  KOMMER FAKTA  ATT  VILA  PÅ  EGNA MERITER AV ONDSKAN SOM 
BEGÅTTS MOT DIG. Det finns fortfarande en handfull advokater som verkligen önskar att tjäna 
sina bröder och intelligent utnyttja "systemet" för att skipa rättvisa när DE vet att det är befogad. 
DU måste lita på att GUD ger dig den hjälp du behöver för att bringa balans i den rättvisa som du 
förtjänat.

Sorgligt nog, på den andra sidan av "myntet" finns det faktiskt MÅNGA som finner att de verkligen 
är "oskyldiga offer", och blir stämda. De kommer att upptäcka att, TROTS att de VET att de har 
blivit  avsiktligt  kränkta  och  falskt  anklagade,  är  det  "billigare"  både  ekonomiskt  och 
känslomässigt  "att  ingå  förlik"  med  åklagaren,  än  att  KÄMPA  för  den  rättvisa  de  förtjänar. 
Advokaterna och domarna som utbildats och blivit styrda via ert ABA (American Bar Association) 
(*motsvarigheten i Sverige är: Sveriges advokatsamfund) har skapat dessa små välgjorda genvägar 
åt er, vänner. De kallar det ett "business"-beslut att låta det lägsta "skade"-beloppet gå till den 
anklagade. Det är klart att båda sidors advokater är fullt ut BETALDA, den som felaktigt stämmer 
- VINNER, och den förorättade betalar, på ett eller annat sätt. Det är konstruerat på detta vis. Det 
är tidsbesparande för advokaten. Han får en nätt summa pengar och "sparar" pengar åt sina 
klienter. RÄTT? FEL! Den anklagade finner sig "skyldig" till något han inte är, och hans enda 
(andra) "val" är ekonomisk och känslomässig förödelse genom att fortsätta ärendet/tvisten vilket 
skulle kunna pågå I ÅR EFTER ÅR EFTER ÅR EFTER ÅR! INTEGRITET? SANNING? Vi är ledsna, 
kära ni, bara SEGRANDE (stöld) av materiella tillgångar på bekostnad av en annan, och strävan 
efter  att  rädda  sig  själv  från  stor  förlust  av  sådana  tillgångar  är  kriteriet  för 
RÄTTEGÅNGSKOSTNADS-spelet som skapats av ANTI-Krist.

Ser du att de tar till sig denna idé, nämligen att de måste uppfattas som VINNARE i samhällets 
"ögon", och de uppmuntras att göra det oavsett VILKA MEDEL de har till sitt förfogande och med 
ett totalt förakt för ärlighet, integritet och personligt ansvar. Att vinna är MÅLET, och detta är på 
ett vis definierat genom en "konkurrenskraftig" modell, där man alltid, till varje pris, måste sträva 
efter att VINNA eftersom det enda (andra) val man har är att vara en FÖRLORARE, vilket numera 
definieras som en "riktigt VÄRDELÖS människa"!

Kära vänner, i Guds Kungadöme finns det BARA VINNARE då alla innehåller ett fragment av GUD 
SKAPAREN/SKAPELSENS GUDOMLIGA FULLÄNDNING. Kom ihåg att du inte konkurrerar med 
NÅGOT annat fragment, för alla har unika och individuella förmågor och talanger givna av VÅR 
FADER. Ingen är mer eller mindre i betydelsens reflektion av GUD/ATON. Var och en har unikt 
kreativt potential för att utvidga medvetandet och skönheten i GUDS OCH SKAPELSENS ständiga 
utveckling. Du måste inse att när du känner dig "tävlingslysten" gentemot en annan, det som 
ligger  bakom "tävlandets"  illusion,  är  att  du är  rädd för  att  vara  ovärdig  JÄMFÖRT med de 
färdigheter en annan innehar. Hur kan du JÄMFÖRA ett av GUDS uttryckssätt med ett annat? 
Alla uttryckssätt adderas till den pågående upptäckten av DET GUDOMLIGA JAGET!

Vi vill  nu diskutera en aktivitet som ni kallar "spel".  Spelande (*gambling) enligt definitionen i 
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ordlistan, "1. Att RISKERA eller satsa något av värde på ett hasardspel, etc. 2. Att ta en risk för 
att erhålla ett resultat." Vi, era bröder i Guds Kosmiska Råd, vill påpeka för er att för många av er  
är den största och mest äventyrliga RISK eller chansning som ni gör är då ni väljer att uppleva 
inom "förglömmelsens slöja" här på 3:e dimensionens Jordsliga plan (nivå). Alla andra risker som 
ni kan ta i fysisk form BLEKNAR betydligt bredvid denna då ni verkligen förstår att ni "riskerar" 
att  er själ  blir  förlorad i  evighet till  materians "illusion",  och att  ni  därmed också riskerar er 
andliga frihet och FRÄLSNING av själen då ni väljer att uppleva här. Vad är "vinsten" ni spelar 
om? Utmaningen för möjligheten att via manifesterad erfarenhet erövra och HÖJA sig över den 
"illusion" ni har skapat av vad som är GUD och vad som är ANTI-GUD, eller "Motståndare", att 
vinna sann obegränsad GUDSKRAFT och VISDOM. Din utmaning är till JAGET och DEN ENE 
SOM ÄR ALLT att inkarnera utan minne av din GUDOMLIGHET och din FÖRBINDELSE med 
GUD INOM  DIG.  Du  lever  i  separationens  "illusion"  för  att  på  nytt  resa  till  upptäckten  av 
HÄRLIGHETEN  av  din  själsliga  förbindelse  till  den  GUDOMLIGT  HELIGE  SOM  ÄR  ALLT... 
SKAPAREN/SKAPELSEN.

Ni  måste  veta,  kära  vänner,  att  GUD/ATON  OCH  HELA  DET  KOSMISKA  UPPLYSTA 
BRÖDRASKAPET JUBLAR när EN av HANS EGNA hittar sin väg HEM, genom illusionens gyttja 
och träsk, till HANS INHÄGNAD AV ENHET MED ALLT SOM ÄR!! Detta innebär, kära vänner, att  
genom viljan att KÄNNA sig själv kommer erkännandet av GUD, därefter kommer erkännandet av 
ENIGHET med allt, och sedan när erkännandet av Antikrists galenskap förstås, kan du ÅTERTA 
DIN GUDS-KRAFT och Antikrist kan inte längre förföra och ta ifrån dig SANNINGEN OM DIN 
KONTAKT MED GUD OCH DIN INRE GUDOMLIGHET. Du har återvunnet dig själv som DEN 
GNISTA AV GUDOMLIGHET SOM DU ÄR och alltid har VARIT! ÅH, VILKEN GLÄDJE DET ÄR I 
GUDS RIKE!

Så alla ni "spelare" där ute kan nu undra över om det är "rätt" eller "fel" i Guds rike att spela med 
era  fysiska  tillgångar,  såsom  pengar,  för  möjligheten  till  en  högre  förstärkning.  Vad  är  din 
motivation, kära vän? Är det roligt med själva utmaningen? Är det lusten att vinna? Är det lusten 
att  förlora?  Är  det  girigheten  eller  lusten  för  MER än  du behöver  av  fysiska  tillgångar  som 
motiverar dig? Är det lusten för "status" eller erkännelse bland dina vänner du söker? Du förstår,  
att spela eller ta en risk är i sig själv inte "rätt" eller "fel"; det är motiveringen och den sanna 
intentionen  till  den  som  spelar  eller  tar  risker  som  definerar  aktivitetens  "riktighet"  eller 
"felaktighet". Och de sanna avsikterna kan endast GUD inom VAR OCH EN känna till. Vi skulle 
kunna säga att varje steg eller beslut du tar, oavsett om det är inom ditt förhållande, ditt företag, 
hemma  eller  vart  som  helst,  är  i  huvudsak  en  "chansning",  eftersom  du  endast  kan  mäta 
resultatet  av  vinsten  på  det  som  är  din  VERKLIGA  AVSIKT  OCH  ÖNSKAN  inom  valet  eller 
beslutet.

Varje val är en "risk" om du inte VET vad det är du verkligen önskar att skapa.

Om du är uppfylld av det roliga och själv-utmaningen av att helt enkelt spela spelet och att det  
inte blir ett tvångsmässigt behov av att vinna eller förlora - så njut av spelet. Om du verkligen lär 
dig  att  övervaka  syftet  med  varför  du  spelar  riskspelet  vare  sig  det  är  affärer  eller 
hästkapplöpningar, så kommer du också att lära dig övervaka och balansera den framgångsnivå 
som du måste manifestera, för att hålla dig i spelet, mot graden av "förluster" som du "har råd 
med".

3. FROSSERI

Vi kommer först definiera Frosseri genom att definiera vad en Frossare är: "1. En som äter med 
omåttlighet. 2. En som har en stor överdriven aptit eller förmåga till något." Nyckeln till att förstå 
vad Frosseri är, är att det är en ÖVERDRIVEN, utom rimligt behov, aptit eller lustan för något 
inom det fysiska tillståndet. Det kan gälla mat eller man kan vara vad som kallas en frossare för 
"bestraffning" av sig själv eller någon annan. Man kan vara en frossare för sex, för krig eller för 
makt över andra vilket innebär att man hamstrar, genom att utöka sin kapacitet, en "upplevd" 
fysisk njutning eftersom man känner sig OVÄRDIG och därför FRUKTAR att det inte kommer att 
vara "tillräckligt" av det som är föremålet för sin överdrivna aptit.
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Frosseri är en form av själv-straff eftersom ALLA överdrivna "intag", såsom mat, sex, eller makt,  
ofta visar sig vara just det som leder till Frossarens undergång. Det är detta ÖVERSKOTT, bortom 
rimliga behov,  som inte tillgodogörs inom personen,  utan som faktiskt  LAGRAS, vilket  sedan 
producerar EFFEKTEN (kom ihåg lagen om "Orsak och Verkan?") som faktiskt slukar och förstör 
VÄRDEN.  Det  är  denna  HAMSTRING av  ENERGI  bortom förmågan att  TILLGODOGÖRA och 
INTEGRERA den i sitt väsen som håller frossaren "instängd" och där den, såsom ALLA typer av 
energi, kommer att försöka frigöra sig från sitt "statiska" tillstånd för att sedan FLYTTA och förbli 
LEVANDE, även om det innebär att VÄRDEN förgörs.

Ja,  denna  överflödiga  instängda  energi  blir  i  stor  utsträckning  en  "parasit"  på  frossaren.  Ni 
förstår,  chelas,  energins  INTEGRITET  försämras  om  den  ackumuleras,  lagras  och  hålls 
STILLASTÅENDE eller STATISK i en otillbörlig tid. Precis som lagrad MAT eller ENERGI fungerar, 
såsom BRÄNSLE. Den försämras om den inte på något sätt bevaras. Och även om livsmedlets 
eller  bränslets  livslängd  förlängs  med  hjälp  av  era  olika  konserveringsmetoder  så  försämras 
kvaliteten eller integriteten på grund av att maten eller bränslet är i stagnation eller dvala.

Om du VET att GUD/ATON din Fader kommer att tillhandahålla ALLT du någonsin behöver för 
att upprätthålla i HANS tjänst, varför skulle du behöva överdrivet HAMSTRA någon energi INOM 
DIG som är en del av LIVETS ANDE? Det rätta svaret, dyrbara vänner, är att ni inte behöver  
överkonsumera för att hålla er vid liv OM FADERN INOM erkänns och accepteras som er SANNA 
OBEGRÄNSADE KRAFT. Du måste VETA inom ditt väsen att du ALLTID har det du behöver för 
att upprätthålla i HANS tjänst!

Låt oss vänligen göra klart för er som möjligen i panik undrar om "kroppen", som ni "uppfattar"  
bär  på  mer  vikt  än  ni  skulle  önska,  är  ett  resultat  av  frosseri.  Först  av  allt,  många  av  er 
underskattar vad ER IDEALvikt är. Bilden som ständigt matas till  er är "tunn, tunn, tunn är 
idealet", vilket har orsakat att många av er mycket fått en onödig upptagenhet med en önskan om 
ett "tunnare" jag. Detta är FÅFÄNGA, vilket vi kommer att diskutera i detalj senare i de "dödliga" 
synderna. Var och EN är given en olik skelettram för sin kropp. Om du har en tunn benstomme 
och är liten och nätt till växten, då naturligtvis väger du mindre än en med stor benstomme som 
är nätt  till  växten.  Vid icke-fifflande är de flesta födda med ett  utmärkt naturligt  fungerande 
metaboliskt system för att upprätthålla en "Ideal"-vikt FÖR DIG. Många av er äter mycket mer än 
er kropp behöver för att upprätthålla en hälsosam balans. Frosseri är en ÖVERDRIVEN aptit och 
lust för hamstring av MYCKET mer AV ALLT, vilket är en form av energi, än vad man naturligt 
kan  tillgodogöra  sig  under  sin  upplevelse.  Var  och  EN  måste  lära  sig  att  känna  igen  sina 
överträdelser  mot  sig  själv  och  om  dessa  är  på  grund  av  fåfänga  eller  frosseri,  BÅDA eller 
INGETDERA.

Exempelvis, när man är en "bestraffningsfrossare", betyder detta att man hamstrar på grund av 
brist  på  självheder  och  självkänsla,  kontinuerliga,  överdrivna  och  på  varandra  följande 
upplevelser  som orsakar  onödig  stress  och  olycka.  Man  blir  en  "frossare"  av  den  frenetiska 
repetitionen av sin egen självskapade upplevelse av att vara ett OFFER.

Frosseri blir verkligen ett "meningslöst" beteende i det att frossaren upplever ett tillstånd av trans 
eller trollbundenhet på det som är föremålet för dennes frosseri. Man gömmer sig från sin smärta 
genom att känna sig ovärdig, och genom den tanklösa hamstringen blir man okänslig för sina 
känslor. Detta, som ni kan se, är ungefär samma önskan om att "gömma" sig från sina känslor av 
att vara otillräcklig, ej älskad eller på annat sätt ovärdig av livet av en som är beroende av droger  
eller alkohol. Ni har nu inom ert samhälle MÅNGA unga män och kvinnor som känner sig så 
OVÄRDIGA att de upprepade gånger "tanklöst" frossar och sedan i avsky av sig själva, spyr bort  
allt. Man har kallat detta "missbruk" för "bulimi". Detta har blivit den "nya" sjukdomen till de 
ungdomar som strävar efter att "vara", och aldrig kan "mäta sig" med en VISS fysisk, eller annan 
bild, av "falsk" perfektion som de antingen fått eller som de själva har antagit. Vad är skillnaden 
mellan en som är bulimiker och en som äter mer än han/hon behöver och som behåller sin 
kropps övervikt? Båda äter för att FYLLA ett tomrum, ofta för att de känner sig oälskade av sig 
själva eller andra. Bulimikern kan dock dölja hans/hennes matmissbruk från "omvärlden" genom 
att upprätthålla en "smal" kroppsbyggnad, därigenom upplevande både frosseri och fåfänga. Den 
som föräter sig och lägger på sig alltför mycket upplever ett beroende till mat för en rad olika 
anledningar, men oftast kretsar orsakerna kring att "fylla" det inre tomrummet och/eller för att ge 
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en skyddande "sköld" (av övervikt) mot känslomässiga "attacker" från sig själv eller andra. Denne 
kan också känna fåfänga, och ser då sig själv hamna på ett löpande band av överätande, och 
testar därmed olika bantnings- "program", dieter, motion, hypnotiserande kassetter och andra så 
kallade "mirakel"-program för att gå ned i vikt. Tills dess att båda ("typerna" av matberoende) 
identifierar och kommer till rätta med VARFÖR de ANVÄNDER mat för att "fylla" ett behov, och 
även  lär  sig  vad  "behovet"  egentligen  är,  kommer  den  som  är  beroende  inte  kunna  BOTA 
hans/hennes missbruk.

Förstår ni, kära vänner, att dessa "synder" som vi definierar för er är "symptomen" av ANTIkrists 
cancer inom er, förtärande, inskränkande och begränsande av er kreativa LIVETS ANDE. Din 
ande  kämpar  den  absoluta  VÅNDAN  av  dina  egenhändigt  skapade  KEDJOR  av  kreativ 
begränsning. Du måste NU känna igen dessa symptom och BE FADERN INOM DIG att ge dig 
HANS  KRAFT,  HANS  VISDOM,  OCH  HANS  KÄRLEK  att  hjälpa  dig  att  kasta  av  dig  dessa 
BEGRÄNSNINGENS kedjor i din kreativa andliga utveckling!

4. LUSTA

Hör och häpna, dyrbara och kära, denna "synd" alena, på er själva och på FADERN INOM, har 
fört  ert  släkte  till  förstörelsens  rand  av  den  skoningslöse  ANTIkrist.  Denna  fördärvelse  av 
FADERNS KÄRLEK alena, VILKEN ÄR KÄRLEKEN TILL LIVETS ANDE INOM HELA SKAPELSEN, 
har förorsakat sjukdom till era kroppar och tomhet och ofullbordan till era själar.

Låt oss definiera LUSTA: "1. Kroppslig sexuell aptit. 2. Överdriven sexuell aptit, särskilt sökandet 
efter omedelbar eller hänsynslös tillfredsställelse. 3. En ÖVERväldigande önskan: en maktlystnad. 
4. Att ha passionerat eller omåttligt begär." Återigen, vi definierar ett beteende som inte bara är 
överdrivet och överväldigande, men också utarmande av GUDS LIVSANDE INOM ER. Lustan är 
"fientligt" till GUD/ATON inom er eftersom det är ett onaturligt, överdrivet BEGÄR som endast 
tillåts  på  3:e  dimensionens  fysiska  nivå.  Lustans  känslors  giftfrön  har  skickligt  planterats, 
formats, uppmuntrats och skördats av ANTIkrist för att ersätta och förstöra vad som är sann 
GUDOMLIG ovillkorlig KÄRLEK av ANDEN AV ALLT LIV. Ni har blivit så förvirrade av vad som är  
er ÖNSKAN efter SEXUELLA aktiviteter att ni nu tror att det är ETT UTTRYCK för KÄRLEK till er  
partner. Även de som vet att de LUSTAR och att detta inte är KÄRLEK, förväxlar fortfarande sina 
lustfyllda begär som en del av sin KÄRLEK till den de tycker om att dela sällskap med. LUSTA, för 
fysisk sexuell tillfredsställelse, ÄR LUSTA, kära ni, oavsett om det är för en "one night stand" 
(Herrejösses!) eller med någon som ni anser vara er "KÄRLEKS"-PARTNER. För en mer ingående 
beskrivning  av  korruptionen  av  ert  andliga  kreativa  potential  genom  missbruk  av  "sexuellt" 
beteende, vänligen LÄS, ELLER LÄS PÅ NYTT, GUDS OCH SKAPELSENS LAGAR.

Alltså,  begreppet  "Lustan"  representerar  ett  onaturligt,  överdrivet  fysiskt  BEGÄR,  oftast  en 
"sexuell"  union,  men också lustan efter  makt  eller  pengar  eller  andra "saker"  i  er  materiella 
"illusion".  Genom dessa  onaturliga  (för  anden)  begär  blir  du  helt  enkelt  enormt  fäst  till  din 
verklighets-"illusion", och kommer därför att förbli NEDTYNGD från mörkret av din okunnighet. 
Om det finns EN sak som vi kan uppmuntra dig till  att  BEGÄRA, och det behöver inte vara  
onaturligt eller överdrivet, så skulle det vara DIN ÖNSKAN ATT VETA OCH TJÄNA DET SANNA 
GUDOMLIGA LJUSET INOM DIG OCH ALLT SOM ÄR!

5. VREDE

VREDE definieras i ordboken som: "1. Extremt eller våldsammt raseri. 2. Intensiv ilska, ursinne, 
raseri. 3. Varje hämndfylld handling." OCH hämnd/vedergällning betyder: "1 Att ålägga straff, 
skada eller förlust i utbyte mot detsamma. 2. Ett sätt att hämnas sig själv eller någon annan."

Förstå skillnaden mellan vad som är vrede och vad som är ilska eftersom dessa ofta är kopplade,  
rättmätigt  så,  FÖRUTOM att  VREDE representerar  ett  mycket  mer  intensivare  känslomässigt 
tillstånd av ilska, och en som är VREDGAD försöker aktivt HÄMNAS sin ilska, på något sätt, mot 
en/de som han uppfattar uppsåtligt "kränkt" honom eller de som han älskar. Så låt oss definiera 
ILSKA: "En känsla av starkt missnöje och antagonism riktad mot orsaken till ett antaget fel eller  
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skada." Ilska riktad mot sig själv eller någon annan är en känsla av missnöje som kommer av att 
man bevittnar, upplever eller är ett föremål för ett verkligt eller upplevt "fel".  Att känna ilska 
riktad mot sig själv för de handlingar som utförts (eller inte utförts) mot sig själv eller någon 
annan, börjar oftast med enkel otålighet som, om den inte åtgärdas eller frisläpps, utvecklas till 
frustration, och till slut blir till ilska och sedan möjligen vrede om erkännandet av Visdomens 
Sanning inte uppnås genom FADER GUD/ATON INOM.

Exempelvis,  många av er  blir  mycket  otåliga när  ni  uppfattar  att  ER tid slösats  bort  genom 
handlingar eller förseningar, enligt er själva, av en annan. Ni är ofta så upptagna med att rusa 
omkring med självmärkvärdighet,  tänkande att,  "tid  är  pengar"  eller  liknande tanke,  att  alla 
oplanerade intrång på er upplevda "värdefulla" tid orsakar stor smärta och otålighet. Många av er 
har fastnat i er egna självmärkvärdighet och ni finner det svårt att "tålmodigt vänta" på något eller  
någon. Finns det tillfällen när folk medvetet GÖR att ni måste vänta på dem på grund av DERAS 
upplevda självmärkvärdighet? Självklart. Du måste förstå skillnaden och du är i alla tillfällen den 
som  lider  när  du  tillåter  dig  själv  att  känna  dig  otålig,  eftersom  ju  längre  du  håller  den 
(otålmodigheten), desto mer obekväm blir du genom att du blir frustrerad och slutligen ARG och 
möjligen också vredesfull.

Om, exempelvis, en person är ständigt "försenad" när denne avtalar mötestid med dig, eller andra, 
inse  först  att  DENNE har  problem,  oavsett  om det  endast  är  oförmågan att  planera  sin  tid 
ordentligt  eller  ett  medvetet  intrång på en annan på grund av  "upplevd"  självmärkvärdighet. 
Genom att förstå vad det verkliga problemet eller omständigheten är med denna personen, genom 
att inhämta Faderns kunskap och visdom, kan DU sedan reagera med INTEGRITET genom att 
framföra  dina  iakttagelser  om  omständigheterna  kring  förseningen  direkt  med  den  som  är 
överdrivet "försenad". Du kan faktiskt förvånas över att de är mycket ursäktande och tacksamma 
för sanningen, och du kanske har bistått till starten av deras tillfrisknande från något som är 
DERAS problem. Detta kallas för "konstruktiv kritik" i att du klokt erkänner ett "problem" och i 
stället för att internalisera det eller fördöma den andra personen så ger du dem sanningen om 
omständigheterna, och kanske till och med förslag på hur de kan rätta till problemet.

Kritik, å andra sidan, är en av de vanligaste "negativa" utlöparna av självkänslor  bestående av 
otålighet,  frustration  och  ilska.  Genom  att  vara  kritisk  mot  en  annan,  fördömer  man 
huvudsakligen DEM och deras beteende, handling eller prestation, enbart baserat på arroganta 
"åsikter" om vad som är perfektion, att upphöja sina egna känslor av underlägsenhet, och INTE 
HJÄLPA TILL att korrigera ett "riktigt" eller uppfattat problem. Dessutom, många av er är ERA 
EGNA  värsta  fiender  genom  att  vara  alldeles  för  SJÄLV-kritiska  om  ALLT  ni  är  och  gör, 
fördömande av er själva att alltid känna er underlägsna och "värdelösa". SLUTA, kära ni, NI BÄR 
VAR OCH EN LIVETS ANDE, GUD/ATON/SKAPELSEN inom er! Om du inte är nöjd med hur du 
hanterat  en  viss  situation,  vad  det  nu  kan  vara,  fördöm  då  INTE  dig  själv,  VÄLSIGNA 
erfarenheten, lär dig LÄXAN, HEDRA dig själv och ditt mod, och GÖR de justeringar som krävs för 
att I GLÄDJE FORTSÄTTA upptäckten och användandet av ditt inre andliga kreativa potential.

Att bli arg på grund av en SANN orättvisa som begåtts mot dig eller någon du älskar är en "signal" 
till  FADERN INOM att du känner dig hjälplös (under dessa stunder av ilska), och kanske du 
faktiskt är hjälplös, att ställa till rätta en åtgärd som redan begåtts mot dig eller en du älskar. Du 
måste först frigöra din ilska till Gud/Aton inom dig innan den antingen internaliserar och förgiftar 
dig ANNARS ÖKAR den till det som är VREDE. Vad du måste göra för att "frigöra" din ilska är att 
erkänna att handlingen mot dig eller någon annan är gjord, och att du deltagit i manifestationen 
av denna handling för en LEKTION du behövde. Så ju fortare du har möjlighet att komma till 
insikt om vad som är GJORT, ju fortare kan du börja konferera med FADERN INOM för att erhålla 
Sanningens Kunskap och Vishet att ta reda på VARFÖR du valt att vara ett "offer" och VAD som 
rättvist  och  logiskt  ska  göras  med  din  förövare.  Oavsett  graden  av  brottet  mot  Guds  och 
Skapelsens lagar, så måste OCKSÅ "bestraffningen" ges inom Guds och Skapelsens Lagar. Om 
man mördar eller våldtar en annan, så måste domen av straffet ges i sansad logik och visdom 
enligt GUDS OCH SKAPELSENS LAG, INTE vredgad HÄMND enligt din vilja av ilska eller vrede.

Till exempel, i Plejadernas stjärnsystem är flera planeter bebodda av era plejadiska bröder och 
systrar.  Även  om  brott  mot  Guds  och  Skapelsens  Lagar  nuförtiden  är  ganska  ovanliga  i 
Plejaderna,  när  de  inträffar,  skickas  faktiskt  de  som  begår  brott  mot  dessa  till  olika  slags 
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"fängelses"-planeter,  separerade  från  de  GUDS-LAGlydiga,  och  dessa  könssegregeras  så  att 
fortplantning inte är möjlig. Detta är det kloka och logiska straff som GUD instruerat till sina 
älskade Plejadebarn. Resten av Plejadernas samhällen hålls därigenom i relativ fred, balans och 
harmoni.  De  på  "fängelse"-planeten  har  frihet  enbart  på  planeten  och  måste  förtjäna  sin 
överlevnad  utan  de  mer  "moderna"  bekvämligheterna  som  Plejadesamhället  har.  De  flesta 
tillbringar resten av sin livstid på fängelseplaneten, men några återvänder ibland till samhället 
beroende på arten av deras brott och hur väl de har erkänt sin "synd" och är villiga att erbjuda 
kompenserande vedergällning till "offrena" av deras brott eller till Plejadesamhället i allmänhet. 
Följande är ett citat från, "Och De Kallade Honom För Immanuel: Jag Är Sananda":

"Ni har hört det sägas: 'Öga för öga och tand för tand.' Men jag säger er, utöva rättvisa 
enligt Skapelsens naturliga Lag, så att ni finner domen i logik och visdom. Utöva kärlek när 
det är motiverat, och straffa där Naturens Lag kräver straff. I skolen vidare hålla er inom 
Skapelsens Lagar för att avgöra rättvisa, för I skolen icke inkräkta på Skapelsens Lagar i det 
som redan fastställts för er dom i vishet.

"Ge honom som frågar dig, om begäran görs uppriktigt, och vänd dig bort från honom som 
frågar dig i oärlighet att beröva dig av det som är ditt för att höja sin egen bekvämlighet 
och status. 

"Ni har också hört det sägas: 'Du skall älska din nästa och hata din fiende.' Men jag säger er: 
Utöva kärlek och förståelse enligt Skapelsens naturliga Lag, så att du agerar och känner 
med  rätta,  enligt  rättvisa  och  logik.  Utöva  kärlek  när  det  är  motiverat  och  förakta 
(beteende) där Naturens Lag kräver straff." (Slut citat).

Betyder detta att det är "fel" att känna sig arg och äcklad av lögner, bedrägeri och orättvisa som ni 
kanske nu inser, vittnar och/eller upplever i er manifesterade illusion? Inte nödvändigtvis, OM 
ilska PÅVERKAR DIG att GÖRA NÅGOT FÖR ATT ÄNDRA DET. Vad vill du göra först? Konferera 
och var förtrolig MED MODER/FADER GUD INOM DIG att ta reda på exakt vad DU har förmågan 
att göra. Tar det dagar eller veckor att veta? DU KAN VETA PÅ ETT ÖGONBLICK VAD DU MÅSTE 
GÖRA... OM DU HAR VILJAN OCH BEHOVET ATT AGERA SNABBT. Annars kan det ta längre tid  
beroende på din vilja att lyssna och avsikt att vidta åtgärder. Det är alltid ditt val, som du mottar  
av ANDEN INOM, oavsett om du är villig att acceptera att agera eller inte. Om, till exempel, du har 
möjlighet att genom "talarna" introduceras till Phoenix Journalerna, så VET du inom dig att saker 
inte står rätt till i din värld, och du hör om och är arg och upprörd över de ohyggliga lögnerna och 
bedrägerierna som delas med dig; och på ett ögonblick av erkännande att här finns det Sanning 
så KOMMER DIN ANDE att göra att DU lär dig mer genom att läsa Journalerna. Detta är ditt 
första steg. Att bli informerad om Sanningen. Vad du sedan gör med den kommer att helt och 
hållet vara ditt beslut. Förhoppningsvis kommer du bli PÅVERKAD AV DIN INRE ANDE genom att 
det du hittade åtminstone delas till de som vill lyssna. Utöver detta, vad än du mottar av ANDEN, 
att påbörja förändringen inom dig själv, kommer du att inspireras inom DIG genom gåvor av 
talang givna av SKAPAREN/SKAPELSEN!

Häri vill vi också upprepa en sanning som klokt framlades av Befälhavare Hatonn,  "Det finns 
INGA Offer, det finns endast frivilliga. Begrunda detta." AMEN!

6. AVUNDSJUKA

Vi redan diskuterat vad som är AVUNDSJUKA, enligt Guds och Skapelsens Lagar, vilket tidigare 
beskrivits inuti denna JOURNAL. Den bör upprepas, en grundlig förståelse av det som gör den till  
en av människans "Dödliga" synder. Kom ihåg att avund är en känsla av förbittring eller missnöje 
över andras överlägsna prestationer, begåvningar eller besittningar.

När man känner avundsjuka känner man sig faktiskt UNDERLÄGSEN eftersom man har bedömt 
att de åtgärder eller insikter hos en annan är, först och främst, önskvärda för sig själv, och för det 
andra, BORTOM förmågan att själv uppnå eller manifestera. Kära vänner, ni kan spendera hela 
livet (och har) sökande utanför er själva för vad som är "BÄTTRE" än den plats ni själva skapat, 
men sökandet utanför er själva efter självkänsla som existerar inom er kommer endast begränsa 
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er till känslor av kritisk frustration för bristen på tillgång till era egna andliga kreativa potential.  
DU MÅSTE FÖRSTÅ att ALLT du "har" och "är" inom din upplevelse är vad DU har valt att ha och 
vara. Varför behöver du känna avund, istället för ära och vördnad för en annan om det som är din 
"uppfattning" av framstående insatser? Varför inte istället  definiera vad som är "framstående" 
prestation för dig själv, av graden av GLÄDJE och SPIRITUELL KUNSKAP OCH VISDOM detta ger 
dig? Hur ska du göra det? Ta tillbaks din GUDagivna makt genom att ta personligt ansvar för alla  
upplevelser inom din manifesterade "illusion". Be FADERN GUD/ATON inom dig ATT VISA dig det 
som  du  behöver  för  att  FULLGÖRA  HANS  VILJA  i  ÄRA,  BALANS,  HARMONI,  GLÄDJE, 
INTEGRITET och SANNING. VÄNTA sedan PÅ GUD/ATON INOM att visa dig dina unika bidrag till 
det glädjefulla, kreativa utvecklandet av DEN ENE SOM ÄR ALLT!

7. LÄTTJA

Låt oss börja med att först definiera vad som är LÄTTJA: "Lojhet; (vilket betyder: Ogynnsam för 
ansträngning; lat) sysslolöshet; lathet; ovilja att arbeta eller anstränga sig."

Vad vi har sett mest på er plats är lättja av era Gudagivna resonerande SINNEN. Denna SINNES-
LÄTTJA är vad som gjort er till ett enkelt byte för lögner och desinformation. Anledningen är att ni 
har fallit för vana att låta andra TÄNKA och RESONERA FÖR ER, och genom denna sinnes-lathet 
har ni funnit det enklare att TRO på en annans projektion eller åsikt om vad som är Sanning i  
stället för att korrekt forska, genom att engagera ERA logiskt resonerande sinnen med FADERN 
INOM, FÖR ATT uppnå KUNSKAP OCH VISDOM om vad som är SANNING. Ni förstår, på det här  
sättet undandrar ni ERT personliga ansvar genom att inte erkänna ert ansvar att SÖKA OCH 
VETA SANNINGEN INOM. Ni ökar sedan ytterligare er "synd" genom att klaga och bittert kritisera 
och därmed kasta KLANDER utanför er själva när "lögn" eller "bedrägeri" senare upptäckts av er.

Ni  tror  fortfarande att  OKUNNIGHET ÄR SALIGHET?  GUDFRUKTIG KUNSKAP OCH VISDOM 
FULLÄNDAD OCH FÖRTJÄNAD INIFRÅN ÄR  SANN LYCKA, DYRBARA BARN! Okunnighet  om 
Sanningen är en illusion som håller er instängda i lögnernas värld. Ni är INTE fria och det riktigt 
tråkiga är att NI INTE VET att ni är lurade och fångade så därför kan kedjorna stramas aldrig så 
hårt, och när insikten om Sanningen bokstavligen "piskar" ert medvetande så att ni vaknar, är det 
ofta mycket traumatiskt och försent att befria er själva, och slutligen frigör kroppens död er från 
den egenbeviljade ångesten och skräcken.

Är din sanna okunnighet förlåten? ALLTID! Men NU när du är i färd med att bli beväpnad med 
inre kunskap och visdom enligt  vad som är Sanningen,  VAD KOMMER DU  GÖRA FÖR ATT 
FÖRÄNDRA DE ONDA OMSTÄNDIGHETERNA SOM BEGÅTTS AV ELLER MOT DIG? KOMMER 
DIN  SINNES-LÄTTJA ATT  BLI  APATISK,  SÅSOM  LIKGILTIG?  OCH  KOMMER  DU  DÅ  ATT 
ÖVERVINNAS AV EN FÖRLAMANDE HOPPLÖSHET I FÖRTVIVLAN OCH DEPRESSION, VILKET 
BETYDER ATT  DU GER DIN GUDAGIVNA MAKT TILL  ANTI-KRIST?  VI,  ERA BRÖDER,  ERA 
VÄRDAR  AV  SANNINGEN  OCH  LJUSETS  ORD  OCH  VISDOM  SOM  ÄR  GUD/ATON  OCH 
SKAPELSEN, HAR VERKLIGEN FÖR AVSIKT ATT MINSKA ODDSEN MOT ER! CHELAS, KOMMER 
NI ATT HÖRA? KOMMER NI ATT SE? KOMMER NI ATT ACCEPTERA GUDS HAND AV SANNING, 
AV NÅD, KÄRLEK OCH AV VISDOM? VI ERBJUDER ETT VAL, DYRBARA BARN, OCH VALET ÄR 
ERT ATT GÖRA. MÅ SANNINGEN, VISHETEN OCH FRIHETEN AV HELIGE GUDS LJUS INOM 
DIG  ANTÄNDAS  I  GLÄDJE  GENOM  DIN  VILJA,  DITT  VAL,  ATT  GRÄNSLÖST  TJÄNA 
GUDS/ATONS OCH SKAPELSENS VILJA. MÅ DET SÅ VARA!

Det finns också det som är fysisk slöhet eller lättja. Detta är helt enkelt ofta motsvarigheten till 
Sinnes-lättja. Om du inte kan ändra ditt medvetande till medvetenhet kommer troligtvis din kropp 
heller inte att bli motiverad. Det är helt enkelt oförmågan att LEVA eller att ta emot LIV. Det är 
också ovilja att ta ansvar genom att vidta åtgärder för att göra ändringar som skulle "bättra" din 
lott i livet. De som är lata skulle hellre sitta i tyst (eller inte så tyst) självömkan och skylla på ALLT 
"där ute" och därför inte ta eget ansvar för sin "upplevda" brist.
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8. RÄDSLA

I de föregående sidorna under, "Hur Man Känner Igen Antikrist Inom Sig", har vi också tagit upp 
den "dödliga"  synden att  känna onaturlig  och överdriven rädsla.  Vi  diskuterade att  Antikrist 
fångar er i illusionen av vad som är FRAMTIDSFOKUSERAD RÄDSLA.

Låt oss definiera RÄDSLA: "1. En upprörd känsla upphetsad av medvetenheten om fara, besvär, 
etc. 2. En obehaglig känsla av att något kan hända i strid med ens önskningar. 3. En känsla av 
djup bävan och fruktan." Och för skojs skull, låt oss definiera vad som är BÄVAN: "Vördnadsfull  
rädsla, fruktan blandat med vördnad (respekt eller hänsyn.)” Och nu kommer vi att definiera 
HÄNSYNSFULLHET som är att ”ge efter för viljan eller yttranden av en annan ELLER respektfull 
hänsyn."

Genom att hålla er inlåsta i ständig agitation eller oro om vad som skulle kunna hända - rånas ni 
på nuet  i  livet  vilket  är  evighetens NU. Generellt  sett  använder en som är rädd för  framtida 
möjligheter/sannolikheter mycket "tid" i att BEKYMRA sig för möjliga konsekvenser av ett beslut 
eller en åtgärd och kommer också ofta prokrastinera (fördröja) det slutliga valet. Låt oss definiera 
BEKYMMER: "1. Att vara orolig i sinnet. 2. Att dra eller slita på något med tänderna. 3. Att känna 
sig orolig i  sinnet;  problem. 4. Att bry eller tjata.  5. Bekymmer - något som orsakar ångest." 
Många av er har uttryckt eller hört frasen, "jag blev sjuk av oro!" Det är sant att rädslan och dess 
tjänarinna "oro" kan och bokstavligen kommer att göra dig fysiskt sjuk. Helt enkelt genom att i  
ditt sinne avbilda en bild, idé eller "otäck" konsekvens, så manifesterar du faktiskt "äkthet" av det 
du  fruktar.  Huruvida  det  FAKTISKA  fysiska  manifesterade  resultatet  sker  enligt  dina  värsta 
farhågor, eller inte, så har DU lidit i dina stunder av rädsla och oro som om det HADE inträffat.  
Förstår du? Du skapar det värsta, även om det bara är i ditt "sinne" genom den känslomässiga 
REAKTIONEN av rädsla.

Ofta ställs frågan på allvar, "Om man säger, till exempel, att sannolikheten är stor att vi snart 
kommer att uppleva en förödande jordbävning i San Francisco och/eller Los Angeles, matar vi då 
inte den negativa sannolikheten genom att tro det och därmed försäkrar att så kommer att ske?" 
Låt oss svara på ett tvåfaldigt sätt. Först måste ni inse sanningens fakta om era "nuvarande" 
omständigheter...  att  planeten,  Moder  Jord,  är  ett  väsen  som har  förgiftats  av  ER,  HENNES 
VÅRDNADSHAVARE.  Hon  kommer  att  behöva  rengöra  sig  själv,  vilket  innebär  att  massiva 
jordförändringar kommer att ske som en del av processen att föra upp till ytan gifter av nukleära 
detonationer,  bekämpningsmedel  etc.  Dessutom  har  ni  de  "mäktiga"  krafterna  via  ryska 
kosmosfärer  (*cosmospheres) som onaturligt kontrollerar vädermönstrena, och som kan detonera 
bomber redan på plats längs era "förkastnings"-linjer. Så, ni har dagordningen för er älskade 
planet som endast önskar att renas, och Det Mörka Brödraskapets dagordning arbetande genom 
några få inom "ELITEN" för att kontrollera er planet vilket på sikt innebär att förstöra stora delar 
av befolkningen i syfte att hantera SIN dominans lättare. Är information om lögner, bedrägeri och 
mörkläggningar som begåtts mot er av de som tillhör ELITEN, som framkommer via Journalerna, 
"negativa" och därför inte värda att begrunnas/tänkas på eftersom ni fruktar "matandet" av det 
oönskade  utfallet  av  upplevda  "negativa"  sannolikheter?  DETTA  MATERIAL  ÄR  UPPGIFTER 
LÄMNADE  I  SANNING VARE  SIG  DESSA  UPPFATTAS  "NEGATIVA"  ELLER  "POSITIVA"  I 
MANIFESTERAD VERKLIGHET.  TYVÄRR ÄR STÖRRE DELEN AV INFORMATIONEN HITTILLS 
PRESENTERAD  ETT  RESULTAT  AV  GUDS  LÖFTE  ATT  EXPONERA  "SATAN"  ELLER 
"MOTSTÅNDARNA"  VILKA  GENOM  TVÅNG  OCH  MEDGIVENHET  LYCKATS  ATT  HÅLLA  ER 
GISSLAN I  SEPARATIONENS "ILLUSION"  MOT ER SKAPARE INOM ER GENOM FÖRVRÄNGA 
SANNINGEN OM  ER KRAFT  AV  ENHET.  DET  BLIR  "NEGATIVT"  NÄR NI  INTE  LÄNGRE ÄR 
IGNORANTA  OCH  FORTFARANDE  INTE  GÖR  NÅGOT FÖR  ATT  FÖRÄNDRA  SITUATIONEN 
EFTERSOM  NI  ISTÄLLET  HELLRE  GÖMMER  ER  BAKOM  ER  RÄDSLA  OCH  ER 
SJÄLVUPPLEVDA HJÄLPLÖSHET!

Är det fel att i din nutid "planera" för din framtid? Inte om den motsvarar det "positiva" kreativa 
utvecklandet av självförbättring och självexpansion av din kunskap och visdom om Sanning i 
NUET. Du förstår, DIN ÖNSKAN ATT LÄRA KÄNNA OCH TJÄNA GUD kommer i sig själv driva dig 
ständigt framåt i kunskap och vishet av Sanning. OCH så också, kommer (din längtan) att kräva 
av jagets disciplin att förbli fokuserad på ditt mål. Låt oss definiera disciplin, "1. Övning av de 
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mentala, moraliska och fysiska krafterna genom undervisning, kontroll och motion. 2. Tillståndet 
eller förhållandena till följd av en sådan utbildning. 3. Bestraffning eller åtgärd till förmån för 
övningen. 4. En kunskapsgren." Vi skulle dessutom vilja tillfoga häri att BESTRAFFNING aldrig 
någonsin behöver utdelas mot sig själv eller annan för att uppnå disciplin. Enkel integritet av 
fokuserad  uppmärksamhet  för  att  erhålla  Sanningens  visdom  samt  erkänna  och  förstå 
konsekvenserna av "felaktiga" tankar och handlingar är vad som krävs för att vidta korrigerande 
åtgärder för att framgångsrik handling I GUDFRUKTIG SANNING skall ske.

Denna skrivställare har nyligen hört sägas, "För att vara en "vinnare", (hänvisande till en "karate"-
turnering)  måste  du  utveckla  VTD...  VILJA...  TILLGIVENHET...  OCH  DISCIPLIN."  Nåväl,  vi 
kommer att be var och en av er att tillämpa den vackra enkelheten i detta uttalande till ert mål att  
övervinna Antikrists falska "illusioner" - och bli "vinnarna" för att så uppnå er OBEGRÄNSADE 
ANDLIGA FRIHET GENOM ATT ERKÄNNA OCH ÅTERKNYTA KONTAKTEN MED FADER/MODER 
SKAPAREN/SKAPELSEN INOM ER. Kom ihåg, vi diskuterade tidigare hur "Anti-Krist" styr dig via 
dina begär - menande "saker" eller "böjelser" av fysisk illusion. Om din ENDA sanna önskan är att 
LÄRA  KÄNNA OCH TJÄNA  GUD/ATON,  vart  kommer  då  att  ske  med  Anti-Krist?  Ut  genom 
"dörren" i all hast!

Kom också ihåg detta, dyrbara och kära, när ni verkligen ber Fader/Moder Gud/Aton inom er 
EFTER Sanningen, FÅR NI SANNINGEN. Detta betyder nödvändigtvis inte att ni kommer att tycka 
om eller  njuta  av  vad  ni  hittar,  men  så  länge  ni  är  hängivna  till  disciplinen  av  emotionell  
avskildhet,  t.ex.  från  att  känna  förlamande  rädsla,  kommer  ni  att  bli  STYRKTA  AV 
GUDS/GUDINNANS visdom inom er. Betyder detta att ni aldrig kommer att känna rädsla igen? 
Inte nödvändigtvis, men ni kommer via er önskan, hängivenhet och disciplin lära er att övervinna 
er rädsla och vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma GUDOMLIGA förändringar, vare sig 
det är inom er själva eller i "situationer" eller erfarenheter som ställts framför er.

Här är en annan aspekt av förståelsen av rädsla som ni också måste uppmärksamma. Ni kan 
också uppleva rädsla (eller larm) som en "varnings"-mekanism av tydlig eller otydlig fara. Rädsla 
blev en manifestation av er önskan om "överlevnad" på det fysiska planet. Den skapades av er på 
grund  av  begränsningen  som  följde  "slöjan"  av  glömska  om  er  själs  odödlighet.  Och  det 
uppmuntrades därför av "bedragarna" eller de olika "satans" i syfte att terrorisera, kontrollera och 
förslava er genom er rädsla för döden av kroppen. Faktiskt, även de av er som nu VET att er själ  
är odödlig, kommer fortfarande känna rädsla om ni eller er familj är hotad på något sätt. Ni måste 
övervinna rädslan genom att  vidkänna "varningen"  och söka skydd,  råd och vägledning med 
FADERN INOM, så att ni mottar instruktioner om hur man bäst bemöter situationen, vare sig det 
är försvar av sig själv och familjen eller någon annan. Många fruktar helt enkelt fysisk smärta och 
lidande mer än döden själv. Så ni måste övervinna den inledande "rädsel"-varningen, och motta 
inre råd i att AGERA för att skydda er själva eller andra. Det är endast när ni är besegrade och 
paralyserade av er rädsla att ni inte kommer att lyssna till er inre vägledning och därmed förlora 
er makt för att ändra situationens utfall.

Avslutningsvis,  när  vi  säger  att  "ni  måste  besegra  er  rädsla",  talar  vi  om  den  framtida 
rädslan/oron och den rädsla som paralyserar er till PASSIVITET eller känslor av HJÄLPLÖSHET. 
Kom ihåg att DU är ALDRIG HJÄLPLÖS MED GUD! Du måste lära dig att ha TILLIT; du kommer 
alltid ges det du behöver i ALLA omständigheter som placeras framför dig. NÄR DU UPPRIKTIGT 
BER FADERN/MODERN INOM, ÄR DET GJORT!!

9. SKULD

Nu kommer vi även att diskutera närmare det som är skuld. Tidigare talade vi om hur AntiKrist 
fångar er i en DÅTIDA SKULD-FOKUSERING (*past guilt orientation) som på ett sätt berövar er 
från NUET eller LIVETS nuvarande ögonblick. Vi kommer först definiera  skuld: "1. Det faktum 
eller villkor för att ha begått ett rättsligt eller moraliskt brott. 2. En känsla av ånger till följd av ett  
verkligt  eller  inbillat  brott  har  förövats.  3.  Skyldigt  beteende.  SKYLDIG definieras  som,  "1. 
Förtjänar klander för något brott. 2. Dömd för vissa brott 3. Involvera, hänför sig till, eller visar 
skuld."
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Det  första  ni  måste  inse  är  att  KÄNNA skuld  om förgångna tankar,  ord  eller  gärningar  inte 
nödvändigtvis alltid betyder att man är SKYLDIG till ett "brott" mot ANDEN INOM. "Brottet" till 
Anden Inom uppstår när man antar ovärdighet eller lägger skulden på sig själv och på så sätt 
bestraffar sig själv genom att själv fördöma sina tankar och handlingar. Du måste alltid fråga dig 
själv:  känner du "skuld" för att  någon annan erbjudit  den eller påtvingat den på dig och du 
accepterat eller tillåtit dem att klandra dig för någon åtgärd eller händelse som du VET att du 
verkligen inte "skyldig" till? Låt oss ge er ett exempel på en reaktion av "falsk" skuld som många 
av er kommer relatera till er "moderna" västerländska civilisation.

Låt säga att du är ett flickebarn, elva år gammal. Fram till denna ålder har du haft en relativt 
trygg och kärleksfull barndom tillsammans med din Mamma och Pappa. Då, plötsligt, berättar 
dina föräldrar  att  DE inte  längre  älskar  varandra och kan inte  leva  tillsammans och att  de 
kommer att SKILJAS. Ni måste förstå detta noggrant, dyrbara vänner, I DE FLESTA FALL av att 
föräldrarna separerar kommer barnet, eller barnen, att LÄGGA SKULDEN PÅ SIG SJÄLVA. Ni 
förstår, barnet tror ofta att, "Om mamma och pappa kan sluta älska varandra kan de sluta älska 
mig också."  Vi skulle vilja föreslå att om ett par säger att  de SLUTAT älska varandra har de 
sannolikt ALDRIG riktigt älskat.  Ser ni  hur förvirrande denna typ av drastisk förändring och 
separation är för ett barn? Nu till vårt hypotetiska fall, låt oss fortsätta med den berättelse där 
liknande omständigheter inträffat många gånger. Modern behåller "vårdnaden" av den lilla flickan. 
Fadern lämnar stan, säger han, för nya arbetsutmaningar och möjligheter. Barnet ser honom 
sällan längre, han är alltid så upptagen. Barnets mor måste jobba, låt säga för första gången 
sedan hon blev gift med barnets far.

Börjar du se hur detta ser ut och hur det känns för den lilla flickan? Hon känner att hon har 
avvisats, hon börjar känna sig oälskad och ovärdigt eftersom hon klandrar sig själv för hennes 
föräldrars skilsmässa och kanske detta på grund av att hon inte är en tillräckligt "bra" liten flicka. 
Hennes mamma jobbar och kommer hem irriterad, bitter och arg på den lilla flickans far, vilket 
inte gör annat än att bidra till den lilla flickans själ-ångest och känslor av ovärdighet. De två 
personer som hon älskade, betrodde och även idoliserade mest, existerar inte längre för henne. 
Hon är ensam. Inser ni att det ni ALLA verkligen vill, är att alltid vara uppriktigt ÄLSKADE precis 
så som ni är, utan villkor?

Så den lilla flickan börjar bestraffa sig själv. Hon börjar söka KÄRLEK och acceptans utanför sig 
själv vilket hon känner att hon inte längre har hemma. Under hela tonåren vandrar hon offrets 
bana genom självdestruktiva handlingar och genom kontinuerligt avvisande av andra. Ni förstår, 
som så många av er även nu i vuxet tillstånd, önskar hon bara att BLI ÄLSKAD, men eftersom 
hon känner sig OVÄRDIG den sanna KÄRLEKEN hon sörjer för, fortsätter hon sabotera för sig 
själv genom att välja relationer vilka vanärar henne såsom hon vanärar sig själv. Hon kan komma 
att bli arg mot "manliga" människor, eftersom hon är arg på sin far "för att ha lämnat henne". Hon 
kanske inte bara bestraffar sig själv utan söker också bestraffa alla "män" som representerar 
hennes far. Så småningom är hennes hjärta så härdat att hon känner ingenting, ingen glädje, 
ingen kärlek, ingen omsorg. Det är henne mot världen och hon känner sig ensam och bitter.

Gud,  vår  Fader,  är  mycket  bedrövad  när  en  av  HANS  blir  vilse  i  "negativt"  gensvar  till 
hans/hennes manifesterade erfarenheter. HAN, i sin nåd, kommer att skicka hjälp till barnet eller 
den unga kvinnan för att hjälpa henne att inse att det finns DE som älskar och bryr sig om 
henne. Han skickar henne "tecken" på HANS KÄRLEK, så att hon kan förlåta och läka sjukdomen 
inom sig själv. Kommer hon erkänna VÅR FADERS KÄRLEK som presenteras henne? Detta är 
hennes val,  för Gud kommer aldrig tvinga någon. Han kommer dock klokt välja den/de som 
kommer att manifestera HANS KÄRLEK TILL HENNE, vilken Han anser är mest acceptabel för 
henne. Det kommer då att bero på hennes själs integritet hur bra hon kommer att känna igen, 
förlåta och komma över sin själv-påtagna "skuld".

Många av er som NU tjänar troget i HANS tjänst, har för er själva manifesterat mycket svåra 
omständigheter under er uppväxt då ni slutligen var tvugna att förstå, förlåta och övervinna för 
tjäna HANS VILJA lika villigt som ni gör nu. VARFÖR? Ofta har de flesta av er helt enkelt bett om 
svåra "tester" för att erhålla medkänsla och förståelse för hur och varför era bröder har varit så 
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lamslagna,  lurade  och  så  förlorade  under  så  lång  tid,  så  att  ni  kan  "relatera"  med 
omständigheterna hos de lurade och därigenom vara så effektiva som möjligt i arbetet att hjälpa 
dem se "LJUSET" av GUDOMLIG SANNING INOM DEM! Var mycket tacksamma för de lärdomar 
som erbjudits, lärts och övervunnits, chelas, ni är spirituellt MYCKET starkare på grund av dessa.

Nu kommer vi att diskutera Dåtida Skuld-fokusering lite mer. Om du känner dig skyldig för vissa 
tidigare gärningar, måste du avgöra VARFÖR skuldkänslorna gör sig kända. Om du inser att ett 
fel begåtts mot en annan, kommer du genom att förstå och lära dig läxan, och sedan via själv-
förlåtelse, att ha frigjort SKULDEN. Många av er vältrar istället runt i den "hemska" situationen 
och önskar bara tycka synd om er själva så att ni tror att ni inte är ansvariga för "misstaget". Inse 
ert ansvar, lär er läxan, förlåt och SLÄPP DEN FRI. DET görs och du gynnar överträdelsen mot din 
SJÄL genom att "återuppleva" den "ömkliga" handlingen i ditt sinne och LEVER inte din stund i 
NUETS fullhet. Detta är BESTRAFFNING av sig själv och är inte av GUD utan av ANTI-Krist. 
Förstår du? Du går omkring och säger, "Jag borde ha"... ja, det GJORDE DU INTE, och det är 
över. Nästa gång en liknande situation presenterar sig själv, och det kommer att ske, så kommer 
du att veta hur man bäst reagerar med GUDOMLIG integritet, eller hur?

10. HYCKLERI

Kom ihåg att Hyckleri är; "Förevändningen (att låtsas) att ha känslor eller egenskaper man INTE 
innehar såsom dygd eller fromhet." Vi diskuterade enligt LAGARNA, nummer 17, att en av de 
största "tecknen" burna av de besatta av "ondska" är deras Hyckleri.

Vi  kommer  först  att  diskutera  Hycklarna  inom  era  "religiösa"  Institutioner  som  noggrant 
kultiverar "utseendet" av Gudomlig fromhet och dygderika normer. Och de kommer att tala med 
"övertygelse" om fördelarna med vad de, i all sin storsinta godhet eller gudomlighet, besitter för att  
LEDA er till Guds Rättfärdiga Kungarike, där de själva är "bosatta". Så, medan ni bedragna gråter 
glädjetårar för att vara "tillåtna" möjligheten att vara i närvaron av en så betydande, fyller ni 
gärna dennes "hatt" med allt "guld" ni kan avvara, bara så att, kanske, ni kan bli "värdiga" och 
tillåtas inträde i Guds Kungarike. Men nu är ni fast i hycklarens grepp. Han kommer att skicka 
"hatten" och om igen tills ni inte har mer att ge... då kommer han att överge er och kalla er 
"ovärdiga", och oftast har många av er trott er vara ovärdiga och därmed förtjänade av fattigdom. 
Allt medan han förför er och gör er till sina "slavar", sitter hycklaren "hånfullt" och självbelåtet i  
sin  "falska"  prakt  av  hat  och  manipulation,  dreglande  glupskt  och  girigt  över  horderna  av 
"rikedom" han STULIT från er, ni blinda och okunniga (människo-)får.

Efter den "religiösa" Hycklaren BERÄTTAT vad ni INTE ska göra och vad ni MÅSTE göra för att nå 
GUDS Rike, och han vet att ni tror honom, han vet att ni nu TILLHÖR honom och han kommer 
att få er att betala dyrt. Hela tiden medan hycklaren leder er in i hans slakthus av bedrägeri,  
kommer han ganska systematiskt, bakom dörrarna till "sekretess", att bryta VARJE lag/regel av 
Gudomligt  beteende  som  han  instruerat  er  att  följa.  Hycklarens  motivering?  MAKT  och 
KONTROLL  över  andra  till  VARJE  PRIS.  Han  tror  sig  alltid  vara  överlägsen  i  allt,  särskilt 
"intelligent", när han är i stånd att LURA och BEDRA andra och även samla deras GULD för sina 
EGNA själviska intressen. Detta är under inflytande av ondska vilket kallas falsk "stolthet" eller 
även cancerartad narcissism som vi tidigare diskuterat under HÖGMOD.

Ni,  dyrbara  blinda  vänner,  har  nu  tillåtit  infiltrationen  inom  de  flesta  av  era 
VÄRLDSregeringssystem och "organ" som där inrättats, så att de onda narcissist-HYCKLARNA i 
ledningen eller toppen, positionerar sig för förstörelsen av all godhet och frihet och i slutändan 
ERT förslavande till DERAS själv-vilja av OND kontroll. Det är dessa, numera utan samvete, som 
kommer att  BERÄTTA allt  ni  ÖNSKAR höra och SEDAN GÖR DET DESSA BEHAGAR för  att 
kontrollera er och göra er "maktlösa" mot DEM. Det "oäkta" fröet av ondska är nu så lömskt att 
det har infiltrerat och besatt nästan SAMTLIGA som kallar sig era "ledare", och de flesta av er vet 
det inte. Det är på det viset den narcissistiska Hycklaren "satan" eller "motståndaren" till GUD 
kommit att styra er; tyst, i hemlighet och med extraordinär slughet. De har nästan åstadkommit 
ert förslavande utan att de flesta av er ENS känner till brotten av makt-manipulation vilket har  
skett rakt framför era ögon! Är det hopplöst? ALDRIG! Gud segrar i den slutliga konfrontationen 
med  ONDSKAN,  men  varje  fragment  måste  välja  GUDS  vilja  genom  att  förstå  och  följa 

59



BALANSLAGARNA givna för att få inträde i HANS HELIGA RIKE AV KÄRLEK, SANNING, VISDOM 
och LIV! Vad kommer DU ATT GÖRA för att FÖRTJÄNA ditt inträde till GUDS Rike av LJUS? 
GUD/ATON väntar på ditt beslut. ATONS KÄRLEK och BESKYDD och VÄGLEDNING är blott ett 
andetag bort, dyrbara chelas. HAN väntar på er uppriktiga begäran. Kommer NI NU ta GUDS 
hand av LIV eller kommer ni fastna i fällan av "illusion", mörker, förstörelse, okunnighet och 
separation, vilket är Ondska?

Vi ska nu kort beröra skenheligt beteende praktiserande av er "vanligt" folk. Är ni vänliga och 
trevliga mot deras ansikte och sedan på grund av svartsjuka, avund och fördomar fördömer och 
kritiserar  ni  DEM  bakom  ryggen?  Detta  är  allmänt  praktiserande  bland  er,  oftast  utan  ert 
"medvetande" av detsamma. Vi kommer att göra er "medvetna" nu. Ni får inte döma ett annat 
människofragment som mindre eller större än er själva i Guds reflektion; bedöm endast deras 
beteende vilket ni vet strider mot GUDS/SKAPELSENS BALANSLAGAR. Du hedrar andra när du 
själv sträcker ut din hand i ärlig kärlek och vänskap. Men om du sträcker ut din hand för att ge  
"intryck" av kärlek och vänskap och i hemlighet föraktar denna människa eftersom han/hon är 
svart eller brun eller vit eller fattig eller rik eller tjock eller smal, eller, eller, eller... då är du, 
också, en hycklare. Vi kommer att diskutera mer i detalj om bigotteri (skenhelighet) och fördomar 
inom era "dödliga" synder.

Så för att upptäcka eller identifiera den narcissistiska hycklaren, behöver du inte TRO på vad han 
SÄGER att han är eller gör eller representerar, utan ta reda på VAD HAN GÖR i hemlighet. Kom 
ihåg, "Av deras frukt skall ni känna dem".

11. FÅFÄNGA

Först ska vi definiera fåfänglighet "1. Tillståndet eller karaktären av att vara förgäves; inbilskhet 
(arrogant självkänsla). 2. Ambitiös uppvisning; ostentation. 3. Egenskapen eller tillståndet av att 
vara fruktlös, värdelös, etc. 4. Det som är fåfängt eller obetydligt." Nu ska vi definiera fåfänga "1. 
Fylld  med eller  otillbörlig  beundran för  sig  själv,  ens  utseende  etc.;  inbilsk.  2.  Improduktiv; 
fruktlös.  3.  Har  ingen  verklig  grund;  tom:  fåfänga  förhoppningar.  4.  Ostentativ;  prålig. 
FÖRGÄVES - till ingen nytta; utan verkan". Fåfänga är upptagenheten med att beundra, ändra 
eller förändra och visa fram sitt utseende, bild eller form, eftersom fåfängan gör att man känner 
sig ovärdig eller UNDERORDNAD INOM och ofta gömmer sig bakom en ostentativ (pretentiöst 
överdriven)  uppvisning  av  sig  själv  eller  av  en  "överlägsen"  arrogans.  Narcissism är  en  som 
otillbörligt (överdrivet, orättvist) beundrar sig själv inom- och utombords i självupphöjd status och 
separation från andra eftersom denne känner sig ÖVERLÄGSEN andra i utseendet, intelligensen 
och i betydelsen.

Beviset på tvångsföreställningen att "framstå" fysiskt vacker enligt själv-godkända eller antagna 
samhälleliga  normer  är  mest  framträdande  hos  både  män  och  kvinnor  främst  inom  er 
västerländska "civilisation". Många har blivit styrda av och upptagna av deras fysiska "utseende" 
som oftast, för dem, innebär att bli "godtagbara" av andra.  VARFÖR? Eftersom ANTIKRIST har 
sagt till ER och gett exakta ramar av vad som är "skönhet". Till exempel, inom era kontrollerade 
reklambärare har ni vackra människor som "modellerar" för produkter. Detta, för att ge er åtrå 
efter dessa produkter genom att skapa "bilder" för bättre acceptansvärde genom att vädja till er 
medfödda  inre  drift  vilken  de  har  korrumperat  och  felaktigt  omdefinierat  som "SEX"-lustan, 
(kommer ni ihåg "libido?") och därmed leder er till att VILJA HA den produkt som ger det falska 
"löftet"  av  skönhet,  "sex"  appeal,  hälsa,  ungdom,  rikedom,  status,  etc.,  enligt  DERAS 
BEGRÄNSADE NORMER om vad  DU ska  önska  av  det  som är  skönhet,  sex  appeal,  hälsa, 
ungdom, rikedom, status, etc., som dessa "modeller" representerar eftersom de "SER" bra ut.

Med all den uppmärksamhet från barndomen på enbart "fysiskt" utseende, skrumpnar anden 
inom och längtar efter acceptans och frihet. Detta eftersom Anti-GUD, som de nu har tillåtit att 
komma inom,  långsamt krossar  och förstör  den inre  skönheten och  gudomligheten vilket  är 
andemeningen i GUDS/PERFEKTIONENS LIV. Mycket sällsynt är det sannerligen, denna dag i 
"tiden," att de som har blivit ORDENTLIGT instängda i motståndarens "FÅFÄNGLIGHETSSPEL", 
kan  känna  igen  sin  dårskap,  och  därmed  söka  att  frigöra  denna  "falska"  ovärdighet  och 
begränsning  förorsakat  genom  den  ytliga  angelägenheten  för  fysisk  "framtoning".  Du  måste 
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acceptera dig själv oavsett fysisk form. Om du inser att du bär på för mycket vikt och att detta 
inte är "sunt" för dig, måste du besluta att ändra på det och sedan GÖRA det. Tills dess, måste du 
älska dig själv (Gud inom) mindre eftersom du ser eller inte ser ut på ett visst sätt? NEJ! Var 
förtrogen med ANDEN inom och ta reda på VARFÖR du äter mer än du kan utnyttja. Lär dig att 
förstå varför du gör något och sedan kan du arbeta för en positiv inre ändring. Din fysiska hälsa 
representerar din "inre" hälsa. Sjukdom i kroppen är den fysiska manifestationen av det som 
började som sjukdom i sinnet. Städa upp dina tankar och din kropp kommer också att vara frisk 
och levande, det är verkligen så enkelt, men de flesta av er missar det. Du behöver inte missa det 
längre nu, ELLER HUR?

Vi skulle också vilja tala lite om det som kallas "kosmetisk" kirurgi (slakteri). Er statistik visar att 
många kvinnor känner sig mindre feminina eller mindre attraktiva om de har "små" bröst. Varför 
händer detta? Eftersom bilderna av STÖRRE BRÖST och KURVIGA kvinnor kastas mot dem, 
vilket börjar när de är barn, i nästan all "kontrollerad" media. Dessa unga flickor/kvinnor känner 
att om de hade "större" bröst så kommer de på något sätt att vara mer accepterade av MÄN och 
därmed också avundas av  KVINNOR. Ni önskar ofta, å ena sidan, att inte betraktas som "sex" 
objekt, men ni önskar att likna det ni lärt (inprogrammerat) att en "sexuellt" fysiskt attraktiv 
kvinnlig figur är. Ser ni inte, älskade vänner, ni tillåter läkare att skära i era kroppar och orsakar 
smärta och lidande, och ofta uppkommer komplikationer, bara för att passa en acceptabel (enligt 
er)  fysisk  "bild"?  Återigen  har  mänskligheten  (motståndaren)  skadat  renheten  hos  kvinnans 
"bröst"  genom att göra dem till  hemska "sexuella" föremål av VÄLLUSTIG lustan. Den vackra 
feminina kroppen som skapades i vacker fulländning av GUD, har skurits i "bitar"... bröst, vagina, 
mun,  hals,  ben,  skinkor  etc.  av  FYSISK VÄLLUSTIG LUSTAN.  Vet  ni  varför  brösten  gavs  åt 
KVINNAN? Inte som sexuella "objekt", men för ammande och närande av hennes SPÄDBARN, en 
ny GUDAskapelse. Kom ihåg detta, kvinnor, nästa gång ni tänker på att förstora era bröst! Ni 
vanärar GUD inom genom att förakta er GIVNA fysiska form, och önskar att skära i den för att 
göra den till en viss bild vad som är "tilltalande". Till VEM? VARFÖR måste ni tillåta att påtvingas  
bilder av perfektion? Svaret, dyrbara vänner, är att NI FÅR INTE LÅTA andras åsikter och "bilder" 
få er att känna er ovärdiga. Här är ett test till er, kvinnor. Vid uppvaknandet nästa morgon, gå till  
din  "fullängds"-(fåfänga)spegel  och  titta  på  dig  själv,  naken.  Vad  ser  du?  Kan  du  titta  i 
fåfänglighetsspegeln UTAN din makeup och frisyr,  gördlar och vadderade bysthållare och fina 
kläder och SE GUD? Om inte, känn igen och FÖRSTÅ din överträdelse, samtala med Gud inom, 
förlåt dig själv och titta inte på nytt i spegeln tills du ser och känner att GUDS KÄRLEK OCH 
SKÖNHET reflekteras tillbaka!

Och  samma  sak  gäller  för  er  som  är  av  "manlig"  mänsklig  form.  Ni  upplever  fåfänga  lite 
annorlunda än kvinnor, men de flesta av er lider fortfarande av känslor av sämre ovärdighet när 
ni betraktar er nakna kropp och ansikte. Vi har sett er! Gud har lyssnat på ER! Den inre dialogen 
går ungefär så här: "OM JAG BARA var längre, hade större axlar, en större penis, hår på bröstet 
och/eller ansiktet,  hade en plattare mage, en tunnare ram, mer muskler,  mer hår,  blå ögon, 
bruna ögon, vitare tänder, solbränd hud, ljus hy, och, och... då skulle jag godtas." Sedan går 
dialogen ungefär så här, "OM JAG BARA hade mer pengar, en ny bil, en bättre befattning, och,  
och... då skulle jag godtas". Känner ni igen någon... ni av den manliga arten? Förstår ni, dyrbara 
vänner, ni lurar er själva att tro på de ljugande "bilderna", för att alltid misslyckas på ett eller  
annat sätt. ACCEPTERA er SJÄLVA INOM, HEDRA er fysiska kropp som lånats ut till er. För detta 
är det underbara, vackra fordonet, givet av FADERN till ER INRE ANDE av GUD för att uppleva 
underverket av det kreativa andliga utvecklandet inom 3:e dimensionens fysiska illusion!

Så, inom er västerländska civilisation, vill nästan varje liten flicka och pojke "se ut" som någon de 
har sett i en film, på "gatan" eller i en annons. De har fått lära sig, genom programmerande media 
och reklam, att inte acceptera sig själva som en vacker individuell återspegling av GUD, eftersom 
deras fysiska anletsdrag, blir de tillsagda, inte kan mäta sig med det presenterade "idealet" av vad 
som är acceptabel  "skönhet".  Inte undra på att  kosmetikföretagen och närliggande industrier 
tjänar miljarder av "kronor" på er, då dessa (Anti-Guden) skapar "bilden" och matar fåfängan 
vilket resulterar i att folk känner att "de" aldrig riktigt "räcker till" och därmed strävar efter att 
förbättra det som nu är DERAS uppfattningar om fysisk ofullkomlighet. Även många av de som 
ert samhälle definierar som "vackra" medan de är unga är oftast ratade när de börjar visa tecken 
på "åldrande". Och de som endast förlitar sig på sitt "utseende" medan de är unga, kommer att bli 
LIVRÄDDA FÖR ATT ÅLDRAS och blir därmed TOMMA INOMBORDS och BITTRA på grund av 
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avvisandet  av just  de som "formade"  och "accepterade"  dem medan de var fysiskt  "unga"  till 
utseendet.

Vad kan ni föräldrar göra för att hjälpa till  och positivt vägleda ert barn i riktning mot INRE 
SKÖNHET och ANDLIG frihet och bort från samhällets påtvingade "begränsningar" av acceptans? 
Ni  måste  uppmuntra  barnet  att  först  förstå  hans/hennes  SAMHÖRIGHET  MED  ALLT... 
GUD/ATON, andra människor, planeten, mineral-, växt- och djurrikena, andra planeter, ALLT LIV 
OCH HELA SKAPELSEN. Lär barnet om GUD och HANS KÄRLEK till ALLA HANS fragment av sig 
själv.  Lär barnet om de Naturliga Balanslagarna framgivna för att  upprätthålla ordningen vid 
SKAPELSE-ÖGONBLICKET och INOM SKAPELSEN. Lär barnet om Guds gåva, den Fria Viljan, 
och det PERSONLIGA ANSVAR VAR OCH EN HAR i att ära GUD inom samt att ENBART TJÄNA 
HANS VILJA  eftersom  han  är  vår  RÄTTFÄRDIGA  och  Visa  Andliga  Skapare/Härskare  och 
VISDOMENS KUNG. Lär dem om MOTSTÅNDAREN och HUR DEN har lurat många av Guds barn. 
Lär barnet att det de möjligen kan uppfatta som separation, endast är "illusionen" av separation 
och att många andra som de kommer att möta, inte kommer att förstå denna SANNING eftersom 
de är andligt okunniga och lurade av Gudomlighetens "motståndare" och därför inte ännu andligt 
medvetna. Lär barnet att hedra och visa tolerans mot ALLA andra mänskliga fragment liksom 
fragment av SIG SJÄLV från GUD OCH SKAPELSEN. Och lär också barnet att han/hon ÄVEN 
måste  erkänna  och  inte  tolerera  BETEENDET  (okunnighet,  fördomsfulla  åsikter, 
missuppfattningar, och handlingar) som uppenbart bryter Guds och Skapelsens BalansLAGAR. 
Så, lär barnet att  denne måste försvara sig själv inom heder av Guds Lagar om en av dessa 
okunnigt/andligt svaga vill  skada (i  tanke, ord eller handling)  honom eller någon annan. Lär 
barnet om HANS kraft att medskapa tillsammans med GUD, och varför han måste övervaka sina 
egna tankar, ord och gärningar för att erkänna sina synder så att han kan skapa en GUDOMLIG 
värld i enighet med GUDS VILJA. Sedan måste du lära barnet att alltid se, utveckla och hedra den 
andliga  och  kärleksfulla  skönheten  inom SIG SJÄLV och  ALLA ANDRA andra,  -  VILKET ÄR 
NÅGOT SOM TILLHÖR ALLA GUDS BARN. Lär barnet  sanningen att  Andlig  Enhet,  Skönhet, 
Kraft,  Visdom och Kärlek INOM aldrig  kan åldras eller dö eller tas bort från någon eftersom 
ANDEN ÄR VAD SOM ÄR VERKLIGT,  DET ÄR LIVETS ANDE SOM EXISTERAR INOM HELA 
SKAPELSEN i den ständiga utvecklingen av GLÄDJE och KÄRLEK. 

Så därför måste ni, föräldrar älskade utav GUD, även leva i enlighet med GUDS LAGAR och VILJA 
vilka  ni  har  lärt  barnet,  att  sätta  GUD/ATON's  exempel  på  balans och  sanning som barnet 
säkerligen kommer följa. Så när ni har gjort er plikt för GUD/ATON såsom Förälder och gett 
(enligt  er  förståelse  och  medvetenhet)  barnet  Kärlek  och  Disciplin  enligt  GUDS  VILJA  och 
BALANSLAGARNA och att ni själva, också, har satt exempel genom era handlingar och beteenden, 
DÅ måste ni lämna barnet i  Guds händer,  så att  han kan välja med sin egen fria vilja sina 
erfarenheter och lära känna sitt eget ansvar i LIVETS manifestation.

Är det fel att vilja se så bra ut som möjligt? Inte alls. Du måste helt enkelt och ärligt förstå vad 
som verkligen motiverar dig. Att vara snygg och ren i sin "klädsel" och sitt utseende skänker ära 
till sig själv och till GUD så länge ni inte i hemlighet föraktar och inte skäms för ert utseende och 
söker förändra det eller dölja dess reflektion av skönhet. Om du är godtagbar och ärar dig själv 
som DU ÄR i din fysiska skepnad, oavsett om den är manlig, kvinnlig, svart, vit, lång, liten och 
nätt,  rödhårig  eller  gråhårig,  kommer du att  vara godtagbar och ge ära till  GUD/ATON. Alla 
andra?  De  är  likaså  individuella  reflektioner  av  Gud/Aton;  oavsett  vilka  deras  begränsade 
"mänskliga" fördomar och åsikter är spelar INGEN roll alls för dig. Kom ihåg, i den "stora" bilden 
är du inte din fysiska kropp, DU är GUDS fragment som ockuperar en valfri fysiskt manifesterad 
form  för  att  kunna  uppleva  på  denna  underbara  skapelse.  ALLA  är  vackra  skapelser  av 
GUD/ATON, var och en är unik. Är det inte UNDERBART?!? Gud åtnjuter också variationen av 
Hans skapelser inom Skapelsen. Varför tror ni att det finns så många typer av livsformer på just 
er  lilla  planet?  Njuter  ni  inte  av  mångfalden  och  uniciteten  (särdragen)  av  alla  varelser  och 
skapelser inom DENNA skapelse såsom varje typ av blomma, varje färg i regnbågen, varje årstid, 
varje insekt, varje djur och varje människa?

Menar vi att det är "fel" att använda "make-up", ordna snygga frisyrer och ha på sig fina och 
vackra plagg? Inte alls. Ni måste helt enkelt inse VARFÖR ni gör dessa saker. Om du ÄLSKAR 
VEM och VAD du är INOM och UTOM, i din nakenhet, så njut av att spela dina spel av smink och 

62



kläder eftersom DU tycker om det, det är ROLIGT, du råd med det och det ger dig glädje att göra 
så, inte för att du föraktar din kropp och ansikte för dess "upplevda" brister! Eller för att du vill  
"imponera"  på andra med finstasen av dina juveler  och kläder,  så att  också du,  liksom, blir 
"finare".  Till  exempel,  ni  har "designer" allt  möjligt  nu. (Såsom bilar,  möbler,  vitvaror,  kläder, 
kosmetika). Väl, väl, några "designers" har skapat mer "prestige" och beundran än andra. Känner 
ni  till  att  många  helt  enkelt  kopierar  andra  designer?  Och många av  era  mer  berömda och 
prestigefyllda designers, använder de kreativa utformningarna skapade av sina lärlingar? Ja, och 
de placerar sitt eget namn på plagget. Lite "stöld", skulle vi säga. Vad är poänget? Om det är ett 
plagg,  njut  av  skönheten,  den  fina  kvaliteten  och  plaggets  passform,  eftersom du  njuter  av 
klädesplagget, inte för att du vill ha prestigen och snobberiet, för att inte nämna fåfängan, av att 
designer-etiketten  ska  uppmärksammas  och  på  något  sätt  göra  dig  "bättre  än"  eller  socialt 
accepterad av "andra". Ser ni skillnaden som vi pekar ut, kära ni? Ni löper blint omkring sökande 
efter godkännande från vem som helst förutom från er själva. Vi vill helt enkelt att ni ska känna 
igen dårskapen i de saker ni gör och önskar, och att ni korrigerar detta för er själva och för 
GUD/ATON vår FADER INOM ER! Frigör er från slaveriet av fåfänga och ni kommer att vara ett  
STORT steg närmare att nå GUDS RIKE!

Säger vi att det är "fel" att ert gråa hår återgår till sin ursprungsfärg, och att annars kosmetiskt 
visuellt "gömma" det ni anser vara "tecken" på åldrande? Inte nödvändigtvis "fel", bara helt enkelt 
inse att ni skapar, men är oförmögna att acceptera vissa förändringar av kroppens nedbrytning 
och DE FLESTA AV ER är förskräckta av att åldras eller att vara GAMLA i er fysiska form. Varför? 
Därför att ni igen fått lära av motståndaren att ni på något sätt är mindre MÄNNISKA och mindre 
"attraktiv" när ni är "gamla" och att ni kommer att avvisas (och ofta blir) såsom oförmögna att 
bidra till mänskligheten. VET NI, KÄRA CHELAS, ATT DET ÄR SJÄLVA FRUKTAN (som planterats 
av satan) I ERA SINNEN SOM STARTAR "ÅLDRANDEKLOCKAN" INOM ERA KROPPAR? GENOM 
TRON ATT  NI  KOMMER ATT LEVA  ENDAST TILL  100  ÅR,  ELLER SÅ,  BÖRJAR ERT EGNA 
ÅLDRANDE INOM ER när ni är små BARN. Och på grund av den nu skapade, av motståndaren 
genom er,  grovheten, föroreningarna och gifterna så har ni verkligen inte någon inre lust att 
stanna längre,  så era kroppar börjar  förfallningsprocessen.  Varför  blir  vissa mer levande och 
friska än andra under sin livstid? De som är levande och friska är FÖRÄLSKADE I LIVET OCH 
HEDRAR LIVETS ANDE INOM. Deras kroppar åldras helt enkelt eftersom dessa, också, uppfattar 
livscykelns gränser från tidig indoktrinering, bara det att dessa möjligen åldras med mer värdighet 
och nåd på grund av graden av andlig renhet av GLÄDJE och KÄRLEK vilket de har erkänt och 
odlat inom sig själva och GETT nådigt till ANDRA.

Vet du att du kan skapa en kropp som skulle kunna LEVA i nästan ett oändligt antal år enligt er 
räknemetod,  OM DU ENDAST  VISSTE DET INUTI  DITT SINNE FÖR ATT VARA SANT?  Våra 
bröder, i fysisk form, på Plejaderna lever i mer än 1000 år enligt er räknemetod. Vid ett tillfälle  
under era forntida civilisationer Atlantis och MU (Lemurien), blev också era förfäder över 1000 år 
enligt  er  räknemetod.  KOM IHÅG ATT  ERA ODÖDLIGA  SJÄLAR ALDRIG  ÅLDRAS,  CHELAS. 
Flertalet "fysiskt" manifesterade kroppar förfaller dock så småningom, inte alltid på grund av 
RÄDSLA, men ofta eftersom de helt enkelt tröttnar och blir uttråkade av att ha "samma" form, så 
de  skapar  en  "försämring"  av  formen  och  går  vidare  till  "nya"  världar  och  former  inom 
SKAPELSEN.  I  de  "högre"  världarna  av  GUDS  rike  kommer  er  form  att  bestå  av  en  hög 
koncentration av cellulärt "ljus" och ni kan ändra den efter behag eftersom den är ETT med er 
INRE ANDE.

Det har ofta sagts, "Skönhet ligger i betraktarens öga." Så BESKÅDA, genom GUD/ATONs "ögon", 
skönheten av ALLA de härliga, underbara sorter av varelser och skapelser inom SKAPELSEN. 
Endast Anti-Guden, eller Motståndaren, genom cancergen "högmodig" Narcissism, strävar efter 
att skapa illusionen av "fulhet" och definierar, avgränsar och begränsar det som är "vackert" så att 
ni påtvingas gränser för SEPARATION från Fader/Moder ATON och SKAPELSEN. Motståndaren 
kan inte  göra  detta  om NI  INTE TILLÅTER den att  låta  er  vanära er  själva  genom att  köpa 
LÖGNEN om standardiserad "skönhet".

Så för att avrunda Fåfängan önskar vi att dela en form av fåfänga som är mycket intressant och 
på ett vis humoristisk, tycker vi. Vi observerar att många till och med väljer husdjur enligt de  
godtagbara  normerna  av  "skönhet"  vilka  fastställts  av  motståndaren.  Exempelvis  väljs  ofta 
kattras, såsom Perser eller Himalayan, inte för att de älskar djuret, men eftersom de önskar att 
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den  "dyra"  socialt  definierade  "skönheten"  ska  matcha  deras  golvmatta  och/eller  deras 
självpåtagna "bild" av sig själva som de vill "projicera" på deras "beundrande" vänner och bekanta. 
Nåja... detta visar bara hur långt ni önskar gå i er strävan efter att ge intryck att ni är någon 
ANNAN än den ni är!

12. FÖRDOMSFULLHET

Först ska vi definiera fördomsfullhet, "En bedömning eller åsikt bildad innan sakförhållandena 
är kända; särskilt en ogynnsam, irrationell  åsikt. 2.  Hat eller motvilja för en viss grupp, ras, 
religion,  etc.  3.  Skada  eller  förstörelse  av  en  person  till  följd  av  en  förhastad  och  orättvis 
bedömning av andra." En som är fördomsfull brukar också kallas för en bigott person, definierad 
som "en intolerant, fördomsfull person."

Så den som är fördomsfull  gör  sin bedömning enbart  baserad på sin egen ÅSIKT vilken har 
mycket litet eller INGET stöd i varken sanning eller fakta. Till exempel i ert nuvarande samhälle, 
när Hatonn, inom PHOENIX JOURNALERNA, tar upp och exponerar SANNINGEN om vad SIONS 
PROTOKOLLER är, vad den verkliga motivationen för DE som ligger bakom SIONISMEN är, hur 
begreppet "jude" skapades och numera avslöjats som en misnomer eller felaktigt "påhittat" ord, då 
är han och förläggarna kallade ANTI-SEMITISKA. Nåväl, detta ord, anti-Semitisk, ANVÄNDS även 
av  DE  som  INTE  är  Judéer,  men  kommer  från  de  Nordiska  och  Mongoliska  stammarna  i 
Ryssland, och som då kallades KHAZARER vilka införde Judendomen som sin religion för att 
möjliggöra en sköld från sin "identitet" och därmed SKAPA förvirring och oenighet för att FRÄMJA 
EGNA avsikter som var och är ANTI-SEMITISKA, ANTI-LIV eller ANTI-KRIST. Ordet "SEMIT", som 
ni har lärt i tidigare PHOENIX JOURNALER,  kommer från stammen till en av sönerna till den 
som kallades  "Noa".  Hans namn var  SEM (SHEM),  vars  förfader  var  ADAM, far  till  den vita 
mänskliga  rasen,  vilken  är  avlad  i  union  mellan  den  Himmelske  sonen  och  skyddsängeln, 
SEMJASA och en "jord"-kvinna. Sem (Shem) och hans linje varifrån Joseph kom, "jord"-fader till 
Jmmanuel, såddes av HELIG GUD från HANS himmelska SÖNER. Så att kalla någon ANTI-semit 
betyder inte anti-"judisk" eller anti-andra raser; det betyder ANTI-GUD!

Ändå  har  ni,  inklusive  uppriktigt  GUDFRUKTIGA  judar,  blivit  programmerade  med  "åsikts-
formare" som skapats av satans ONDA, vilka numera kallar sig SIONISTJUDAR, att falskeligen tro 
att  de  som  öppet  avslöjar  och  motsätter  sig  ANTI-GUDs  SIONISTISKA  aktiviteter,  DERAS 
UNDERLYDANDE ORGAN, SOM ADL, MOSSAD, och staten ISRAEL, är ANTI-SEMITER och därför 
MÅSTE TYSTAS! De som önskar att FÖRSTÖRA GODHET och styra er värld har verkligen varit 
smarta.  Så  ni  förstår,  kära,  om  man  tror  på  "åsiktformarnas"  lögner,  så  är  ni  också 
FÖRDOMSFULLA,  och  med  er  OKUNNIGHET  blir  ni  ett  verktyg  för  ONDSKAN  och  tillåter 
destruktionen av ER SJÄLVA och ANDRA som välvilligt följer er på er väg ned till HELVETET. Ni  
har hört det sägas, "Vägen till helvetet är stenlagd med 'goda' avsikter." Se till att dina "goda" 
avsikter är GUDs avsikter uppbackade AV SANNING och KUNSKAP, inte av ÅSIKTER formade för 
att göra det möjligt för DIG att HÄNGA DIG SJÄLV.

De  onda  är  besatta  av  irrationella  fördommar,  hat  och  motvilja  för  andra  vilket  gör  dem 
intoleranta eller trångsynta mot de som motsätter DERAS själv-valda ÅSIKTER om hur saker är 
eller bör vara. Så som diskuterades under den första "dödliga" synden, HÖGMOD; om den som är 
besatt av ondska inte klarar av att förföra andra till att tro på det som är DERAS DESTRUKTIVA 
och manipulativa falska SYN på saker, så önskar och försöker dessa därefter FÖRSTÖRA dem 
som är av "godhet" och "integritet" på grund av DERAS (de onda) egna intoleranta trångsynta vilja.

Nu skulle vi vilja klargöra åt dem som kämpar med att förstå innebörden av Hatonns uttalande av 
Sanning,  "Det  finns  inga  offer,  det  finns  bara  frivilliga."  Jag,  Sananda,  och  MÅNGA  AV 
GUD/ATONs HÄRSKAROR var närvarande i helgen som var, tillsammans med våra talare, Desiree 
och George Green. Vår älskade chela, Desiree, upprepade detta uttalande till gruppen som deltog i 
"seminarium" som introducerade PHOENIX JOURNALERNA. Vi observerade att en, till oss och 
GUD/ATON, mycket värdefull person kämpar med detta koncept. Han ställde två frågor vilka vi 
skulle vilja klargöra. Men innan vi börjar, låt oss ge förståelse för avsikten och syftet med dessa 
två GUD/ATONs talare.
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Vår  älskade  George  delar  sina livserfarenheter  med avsikten  att  introducera  och förstå  DEN 
SANNING han erkänner inom JOURNALERNA. Han har lång erfarenhet av att tala inför grupper, 
samt att  vara mål  för  kritik.  Han är "den STABILA klippan" som ger styrka till  andra i  vårt 
uppdrag eftersom han utan fruktan rör sig framåt i FOKUSERAD HÄNGIVENHET för att bringa 
"LJUS" och "SANNING" där det finns okunnighet, trots att styng och pilar delas med honom och 
Desiree, Dharma och Oberli och alla andra i vår krets. Han ger er sin jordiska uppfattning av  
förståelse  som  han  hoppas  ni  kan  relatera  till  och  YTTERLIGARE  utreda  för  er  själva. 
[Redaktörens anmärkning: För dem som vet vad som hände med George och Desiree - detta 
är en bra lektion i vad som kan ske med de som misslyckas med att be om att Guds Sköld 
skall skydda dem hela tiden, med avsikt att betjäna andra.]

Desiree skänker balans till de ANDLIGA lärdomarna som GUD/ATON presenterat inom henne. 
Hon står centrerad i ödmjuk tjänst åt SANNINGEN så att ni kan relatera till hennes mänsklighet 
att möjliggöra ytterligare GUDOMLIG tydlighet och förståelse av ERT GUDOMLIGA ARV. Kommer 
dessa ibland att  fela i  sina faktaprognoser från JOURNALERNA? Naturligtvis,  även dessa har 
"begränsat"  minne och många band att  studera.  Vi  berättar  detta  häri  så  att  ni  förhåller  er 
mänskliga till dessa och erkänner att dom detaljerade "felen" är små, eftersom INTEGRITETEN 
hos dessa saliga är integritet av GUDOMLIG Godhet. DESSA har kommit i ödmjuk tjänst som 
GUD/ATONs  mänskliga  fysiska  budbärare  att  introducera  ORDET  och  plantera  fröna  av 
uppvaknande inom er. DET ÄR SEDAN UPP TILL VAR OCH EN ATT LÄSA JOURNALERNA FÖR 
ER SJÄLVA, göra era egna urskiljningar av Sanning och sålunda, göra de förändringar inom och 
utan för att förändra de onda förhållandena framför er. Förvänta er inte att dessa ELLER NÅGRA 
ANDRA matar den till er och "urskiljer" den ÅT er!

Desiree, i hennes mänsklighet, känner sig ibland "ovärdig" och kämpar plågande med sitt ansvar 
för HUR man bäst når er. Vi har instruerat henne, så har också vår broder, Hatonn, att HON inte 
behöver "förbereda" presentationen till  er eftersom GUD/ATON kommer att  ge henne det hon 
behöver för att dela. Hennes "ego" gör motstånd och är rädd för att hon på något sätt kommer att 
"glömma" eller säga "fel" sak eller "inte höra" våra instruktioner och att hon blir nervös. Hon tror 
fortfarande  att  eftersom hon inte  haft  jordisk  "utbildning"  hur  att  tala  inför  publik,  att  hon 
omöjligen  kan  KUNNA  detta.  Vi  korrigerar  hennes  åsikt  och  hon  frigör  NU  sin  rädsla  och 
"ovärdighet". Vänligen se HENNES, och GEORGES, ÄDLA INTENTION i att ge ER SANNINGEN, i 
balans, så att ni kan, genom Gudomlig styrka från kunskap och visdom, FRIGÖRA er från den 
onda  "motståndarens"  fångenskap.  Med  hjälp  av  tid  och  "praxis"  KOMMER hon  absolut  att 
KUNNA dela med sig inom SPONTANITETEN av GUDS VILJA. Och såsom DE TILLSAMMANS 
fortsätter  att  vinna  balans  och  harmoni  som  ett  TEAM,  där  GUD/ATON  tar  dem  (liksom 
JOURNALERNA) i HANS (Atons) TJÄNST ATT INFÖRA ORDET, kommer även HAN att konfrontera 
"ANTI-GUD, MOTSTÅNDAREN" tills det inte finns fler "mörka" platser för ANTI-GUDEN att gömma 
sig! Motståndaren kommer att EXPONERAS för de FÖRDOMAR som skapats av illvilliga lögner, 
hat och bedrägeri och kommer att STÄLLAS NAKEN inför GUD/ATON för SJÄLV-DOM. Vilken 
"sida" kommer DU välja? LIV eller död? GUD eller motståndaren?

Nu, att tillägga, när Desiree delade skissen över HENNES uppfattning av SKAPELSEN, sa hon att 
det  var  HENNES  uppfattning  om  vägledning  givna  för  att  hjälpa  HENNE  SE  och  FÖRSTÅ 
ENIGHETEN  och  ENHETEN  AV  ALLT.  Hon  önskade  endast  att  ge  er  mer  förståelse  för 
ENIGHETEN  (*Oneness).  Är  skissen  hon gav  felaktig?  NEJ,  den  är  helt  enkelt  BEGRÄNSAD i 
fullkomlighetens förståelse på grund av era språks och uppfattningars begränsning om det som är 
ett OBEGRÄNSAT sätt att VARA.
Nu tillbaks till vår dyrbara broder som vi kan kalla "A". Du frågade dessa två följande, "Menar ni 
då att  de "svarta" erbjöd sig frivilligt  att  förslavas?" (eftersom det inte finns några offer,  bara 
volontärer).

Ja, dyrbara vän, eftersom de VALDE att spela "OFFER"-rollen genom att födas eller stöpas in i 
slaveri av de vita. Är slaveri fel? SJÄLVKLART! Som ni allaredan läst så bryter detta mot GUDS 
och SKAPELSENS 18:e Lag. För att kunna se och förstå med tanke på ANDENS ENHET (*oneness) 
så måste ni inte se er själva som svarta eller vita eller man eller kvinna, utan som ett fragment av 
GUD/ATON.  ALLA,  oavsett  vilken  kropp  ni  nu  bebor,  har  spelat  (eller  spelar)  OFFER  eller 
FÖRÖVARE genom era  livstider  av  erfarenhet.  VARFÖR ERBJÖD NI  ER FRIVILLIGT OFFER-
ROLLEN? ELLER ATT VARA FÖRÖVARE? Eftersom ni gick vilse i  er illusion, och många har 
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upprepat, genom orsak och verkan av kontinuerligt FÖRDOMSFULLA beteenden och genom att 
INTE förmå förstå eller komma ihåg SIN GUDA-KRAFT OCH SANNINGEN om ENHET, de samma 
lektionerna om och om igen. Ni blir OFFER som ett resultat av att vara "falskt" HÖGMODIGA och 
FÖRDOMSFULLA och ni ställer frivilligt upp som FÖRÖVARE eftersom ni är "falskt" HÖGMODIGA 
och FÖRDOMSFULLA.  Är ni  inte trötta  på denna illusion av  separation från källan,  dyrbara 
chelas? Vi hoppas det! Därför att många av er VALT att ha spelat och fortfarande spelar offer eller  
förövare för ATT FÖRBLI OKUNNIGA OM SANNINGEN! Så vad har du kvar att  frivilligt  göra? 
SERVICE TILL det som är GUDS VILJA i Kärlek, Harmoni, Balans och Frihet. Vi erbjuder er val  
genom att erbjuda er sanningen om er dårskap, så att ni kan lämna er "illusion" för evigt och 
återigen komma HEM till GUD/ATONs ENHET!

Den som känner sig överlägsen andra därför att denne är vit, svart eller brun, man eller kvinna, 
är fördomsfull. Den som känner sig speciellt "UTVALD" av Gud för att denne följer Kristna eller 
Judeiska eller Hinduiska eller Muslimska eller Buddhistiska RELIGIONER är fördomsfull. Förstår 
ni, dyrbara vänner, det SPELAR INGEN ROLL för GUD vilken färg din hud har, vilket kön din 
kropp har eller vilken religiös doktrin du följer. Dessa är etiketter av manifesterad illusion. VAD 
SOM ÄR VERKLIGT ÄR FADER/MODER GUD OCH SKAPELSENS ANDE SOM FINNS I ER ALLA! 
Det betyder inget för Gud, om du kallar dig Muslim eller Kristen eller Ateist, det viktiga är HUR 
DU TÄNKER OCH HUR DU BETER dig mot dig själv och dina bröder, oavsett vad DE kallar sig.  
SÖKER DU EFTER harmoni och balans i KÄRLEK OCH ENIGHET? Lever du ditt liv i enlighet med 
de  naturliga  Balanslagarna  som  presenterats?  ELLER  söker  du  att  känna  dig  separat  och 
överlägsen eller underlägsen gentemot andra, till exempel, efter klass, hudfärg eller religion? Detta 
är FÖRDOMAR, vänner. Struntar du öppet i de utgivna LAGARNA för att dessa är "föråldrade" 
eller "falska" vilket innebär att du är FÖRDOMSFULL eftersom du "inte vet" eller vägrar att förstå  
DE LOGISKA FAKTA vilka utgör GRUNDEN av DESSA LAGAR GIVNA FÖR ATT GE BALANS? Ni 
Förstår, chelas, att vara en "israel" innebär en som VALTS av GUD, att LEVA I ENLIGHET MED 
GUDS VILJA i ljus, enhet, kärlek, vishet, sanning, balans och harmoni. Israel är INTE EN PLATS, 
det  är  ett  TILLSTÅND  AV  ATT  VARA (JAG ÄR)  AV  ENHET  OCH BALANS AV  DEN HELIGE 
GUDOMLIGE GUD OCH SKAPELSEN. Den andra frågan som ställdes av min älskade broder, A. 
var längs denna linje, "Jag fick lära mig att Jesus var mörkhyad och lockhårig, men i flera av 
Journalerna finns en bild som skildrar honom som ljushyad med mörkt hår? VARFÖR?" För det 
första, älskade A., bli inte distraherad av utseendemässiga bilder. Jag, Sananda, som ni kallar 
"Jesus" var "född" av judeiska föräldrar med ljus hy. Min säd var av Rasiels släktlinje, en ättling 
av de Himmelska Sönerna. Skyddsängeln, Gabriel, medhavde min säd och inseminerade Maria. 
DET SPELAR INGEN ROLL VILKEN FORM JAG TOG! Din oro från förväxlingen av bilder som 
presenterats för dig av min skepnad, dyrbare vän, är att du fruktar att du inte kommer att känna 
igen mig när jag återvänder i manifesterad form. FRUKTA INTE, KÄRA A., DU AV MINA BRÖDER 
KOMMER ATT KÄNNA MIG! Inte nödvändigtvis genom min bild, men genom MITT VÄSEN, MIN 
ENERGI, MIN ENHET MED MIN FADER ATON! Välsignelser vara åt denna dyrbara person som 
frågar i uppriktigt uppsåt och Sanningen skall ges till honom för hans frågor ställdes på uppdrag 
av många och när ni frågar GUD/ATON, skall ni få ert svar i SANNINGEN och VISDOMEN av DEN 
ENE ALLT SOM ÄR. JAG ÄR.

Vi  kommer nu att avsluta detta dokument och denna Journal så att  ni  dyrbara chelas, våra 
bröder och systrar, kommer att ha framför er de underbara verktygen för igenkännandet av det 
som är GUD/ATONs LIV och det som är SEPARATION, MÖRKER, OKUNNIGHET OCH DEN INRE 
ANDENS DÖD, Anti-KRIST, Anti-Gud, satan, motståndaren. Må ni NU, från detta EVIGHETENS 
ÖGONBLICK, klokt förstå och efterfölja de Lagar som anges häri, så att ni får bevittna och deltaga 
i det OBEGRÄNSADE ANDLIGA samskapandet och friheten som är ERAN, om ni blott anpassar er 
själva efter BALANSEN av ENHET vilken är HARMONI, KÄRLEK, KRAFT, VISDOM och SANNING... 
VÅR FADER GUD/ATONs VILJA. Må det så vara.

Vi  är  Sananda,  Lord  Michael,  St  Germain  och  Druthea,  era  VÄRDAR  skickade  av  HELIGE 
GUD/ATON, i HANS tjänst och i ER tjänst av LJUS OCH SANNING. Vi kommer, tillsammans med 
våra MÅNGA kosmiska bröder/LJUSETS änglar, eftersom VI ALLA ÄLSKAR ER såsom VILJAN hos 
vår FADER OCH ANDLIGA HÄRSKARE, GUD/ATON, FÖR VI ÄR ALLA EN INOM SKAPELSEN.
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EFTERSKRIFT

HATONN

EFTERSKRIFT AV AVDELNINGSCHEFEN 
FÖR KLAGOMÅL

Observera att alla Användar- och Ägaroperatörer som misslyckas med att korrekt utnyttja denna 
utrustning/information negerar garantin. Jag accepterar alla rimliga klagomål och ger ytterligare 
instruktioner om detta behövs - men manualen har skrivits av Chefsinstruktörer och jag tycker 
att den presenteras med STOR TYDLIGHET. Om klagomål bär "ÅSIKTER" av den "övervägande" 
användaren, föreslår jag att du lämnar Klagomålsavdelningen ur loopen, för DIN "uppfattning" om 
hur man hanterar eller flyger denna utrustning förändrar inte på något sätt garantin som erbjuds 
här. Ni av Jorden har helt uppenbart glömt hur att hantera alla högre själsliga delar, dvs, Kärlek, 
Förlåtelse, Passion för Sanning, Fred, Förståelse och Gudomlig Avsikt, i ett större antal deltagare. 
Det har även testats/beprövats att vara på detta vis. Ledningen häri erbjuder fortbildningskurser 
och  exempel  på  missbruk,  försök  och  misstag  (*trial  and  error),  men  instruktionskursen  drar 
snabbt mot sitt slut och inga repetitionskurser ska erbjudas. Detta är ett engångserbjudande och 
alla de som funderar på passagen, och/eller köp, leasing eller uthyrning skall övervägas tills dess 
att  tidpunkten  för  upplyft  (*lift-off) ankommer.  Destinationer  varierar  beroende  på  vad 
deltagaren/studenten åstadkommer. Kraschlandningar och utebliven klassnärvaro och praktiska 
instruktioner  (*hands-on  instructions) kommer  att  betraktas  som  "kuggning".  Återgåendet  till 
personlig påstridig undervisning av alternativa metoder kommer omedelbart orsaka förnekande av 
resan  på  Phoenixflottans  farkoster  för  det  är  uppenbart  att  instruktörerna,  uppfinnarna  och 
deltagarna från andra kurser - VET BÄTTRE - och jag föreslår att du väntar på ditt fluffiga moln. 
Vänligen observera dock att Den på vilken ni placerar er blodbadade frälsning färdas på Phoenix! 
DEN  vars  återvändande  ni  väntar  -  färdas  på  Phoenix!  Beslutsamheten  är  enbart  upp  till 
köparen/användaren.  Halvmesyrer  är  endast  godtagbara  under  utbildnings-  och 
inlärningsprocessen  samtidigt  som  man  är  i  full  överensstämmelse  med  föreskrifter  och 
kursregler.

Korrekt drift enligt denna manual är den enda metoden för att få resa med "upplyfts"-farkosten 
dagen  efter  denna  "nedräknings"-period  är  över.  Ingen  resa  kan  garanteras  på  "möjliga" 
sekundära flygningar. Endast de som får godkänt på flygutbildningen ska tillåtas att använda 
utrustningen.  Endast  de  med  godkända  betyg  från  Auktoriserade  Instruktörer  skall  tillåtas 
ombord  för  den  slutliga  destinationen.  Några  passagerare  skall  tas  ombord  för  kortare 
destinationer men skall promt avlägsnas från listan för avsiktligt missbruk av utrustningen med 
fullt uppsåt (*Some passengers shall be boarded for shorter destination points but shall promptly be dropped  
off roster for deliberate misuse of equipment with full intent.) Testning har slutförts till fullo och ingen 
ytterligare "testning" kommer att tillåtas - Världen vid namn Jorden kuggade alla testkörningar 
och vägtester och har misslyckats med att få fågeln upp från marken - VI SKA NU GÖRA DET PÅ 
GUDS VIS. DE SOM INVÄNDER VAR VÄNLIGA STIG ÅT SIDAN OCH BLOCKERA INTE INGÅNGEN 
TILL LASTRAMPEN.

Hela manualen samt verksamhetens riktlinjer är ganska få och enkla med förmåga att rymmas på 
en sida av dokumentet. Exempel och definitioner inkluderas för din läsnings nöje och grundliga 
förståelse.

Alla  regler  kommer  att  hållas  fast  vid  såsom  avkunnats  från  Tillverkare  och  Auktoriserade 
Instruktörer. Testning kommer att ske isolerat och inget fusk skall tillåtas. Fusk vid utfrågningar 
kommer  att  betraktas  som  en  del  av  orsak-och-verkan-utbildningen  och  ska  hanteras  på 
individuell basis och på övervägande av Tillverkare samt Instruktör.

Jag, Professor Hatonn, Kommendör av Flottan, kommer att fortsätta vara er aktuella-händelser 
och dåliga-nyheters-professor - ack, vilket lidande.
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Jag förväntar att dessa manualer och instruktioner blir sönderslitna och nötta under era studier 
och om-studier. Alla skrotade manualer skall noteras i förhållande till skrotaren (*trasher), så om 
du inte önskar en Fenix eller en resa på denna, föreslår jag att du erbjuder en god affär på en 
begagnad journal/manual till en vän - eller speciellt en fiende. För om du avstår från att läsa 
materialet,  skall  jag  med  all  säkerhet  förutsätta  att  din  fiende  mycket  väl  kan  vara  ganska 
intresserad. Underskatta inte Guds testmetoder för varje del av indata (*input) eller utdata (*output) 
är noggrant noterat i varje elevs servicebok. Må det så vara.

Jag ger dig en honnör och önskar att hälsa dig välkommen ombord. Jag kommer att göra mig 
tillgänglig efter lektionstid för handledning om så behövs. Priset för denna kurs skall betalas i 
icke-materiell byteshandel - inga undantag, tack. Checkar och skuldsedlar är inte godtagbara, ej 
heller  kontantbetalning  vid  leverans,  med  undantag  av  det  som intjänats  genom föregående 
utbildning.

Vi utför inga återbetalningar, ej heller "gör vi något FÖR dig", vi accepterar ej heller några läxor 
eller examensarbeten genomförda av en andra part.  Tack för efterlevnad av reglerna och alla 
invändningar skall noggrant noteras och KASSERAS.

Gyeorgos Ceres Hatonn, Kmd.

PS: Mina rekommendationer till ledningen bär stor "tyngd" så förbigåelsen av denna avdelning 
kommer endast förtjäna det funktionella värdets brister.
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