Tylko 1000 słów, które mogą zmienić cały Świat:
Śledząc je i działając według tych 1000 słów można zmienić Świat na lepszy, w ciągu tylko jednego
pokolenia:
* Myślisz, że jesteś terroryzowany przez innych ludzi, ale tak naprawdę to jesteś tylko ofiarą
własnych przekonań. Twoje doświadczenia i twój świat posuną się drastycznie do przodu jeśli
zastosujesz tylko tych Pięć kroków dla Pokoju:
(1) Przyznaj się, że niektóre z dawnych przekonań o Bogu i o Życiu już nie funkcjonują.
(2) Odbierz i zaakceptuj możliwość, że jest coś co może nie do końca rozumiesz o Bogu czy o Życiu,
czego zrozumienie mogłoby zmienić wszystko.
(3) Koniecznie ogłoś, że jesteś gotowy do przyjęcia nowego rozumienia o Bogu i Życiu, co może
stworzyć zupełnie nowy sposób życia na tej planecie.
(4) Ówdzie, tutaj i teraz odważ się, i zbadaj tą nową świadomość i jeśli ona zgadza się z twoją prawdą i
wiedzą wewnętrzną, dodaj ją, poszerzając w ten sposób własne przekonania i wiarę.
(5) Jako świadectwo swoich najwyższych przekonań, a nie jako ich zaprzeczenie, wyraź sens swojego
życia.
Oto kilka elemntów Nowego Zrozumienia, które mógłbyś rozważyć:
* My wszyscy jesteśmy jedną Jednością. Wszystkie rzeczy są Jedna Rzeczą. Istnieje tylko Jedna
Rzecz, a wszystkie rzeczy są jej częścią. To oznacza, że jesteś Niebiański. Nie jesteś twoim ciałem,
twoim umysłem, albo twoją duszą. Jesteś połączeniem wszystkich tych trzech elementów, które
tworzą twoja integralność. Jesteś wyrazem Boskości na Ziemi.
* Wszystkiego jest tutaj wystarczająco. Nie trzeba konkurować a tym mniej walczyć o zapasy dla
siebie. Wszystko co powinniśmy robić, to dzielić się z innymi.
* Tutaj nie ma niczego co musisz zrobić. Istnieje wiele co mógłbyś zrobić, choć nie jesteś
zobowiązany do zrobienia tego. Nasz Bóg jest kochającym Bogiem, który nie potrzebuje niczego, nie
wymaga od nas niczego, nic nam nie nakazuje, i za nic nas nie kara.
* Bóg mówi do wszystkich, cały czas. Nie stawiam pytania: Do kogo Bóg nie mówi? Pytanie brzmi:
Kto Go słucha?
* Nie ma czegoś takiego, jak absolutne Dobro czy Zło, jest tylko to Co Działa i to Co nie Działa,
biorąc pod uwagę to, co ty zechcesz zrobić. Zadaniem ludzkości jest uzgodnić to czego pragniemy
osiągnąć, każdy z nas indywidualnie i jako całość społeczeństwa.
* Najbardziej excytującym wyzwaniem życiowym jest zmiana świadomości ludzkiej mentalności
Ofiary-Sprawcy i Moje-Twoje, na mentalność Wygrany-Zwyciężca / Nasza-Nasza. Cel ten zostanie
osiągnięty wtedy, gdy zrozumiemy nasz szczery stosunek międzyludzki a także stosunek do Boga.
* Nikt nie robi niczego nieodpowiedniego, z punku widzenia Wschechświata. To jest potężny dowód
na to, że w końcu ukazuje się rozwiązanie skończenia z okrutnością i autodestrukcyjnym
zachowaniem się ludzkości: Zmieńmy przekonania stworzone przez ludzkie pomysły na świecie i
nienawiść, złość i przemoc znikną.
* Nie ma takiego miejsca jak Piekło i Wieczne Potępienie nie istnieje.
* Śmierć nie istnieje. To, co nazywasz " Śmierią" jest jedynie procesem ponownej identyfikacji.
* Miłość jest wszystkim, co istnieje.
* Jesteś twórcą swojej własnej rzeczywistości, używają Trzech Narzędzi Kreacji: Myśli, Słowa i
Działanie.
* Twoje życie nie ma nic wspólnego z tobą. Chodzi o wszystkich, z którymi w życiu się zetknąłeś i w
jaki sposób.
* Celem twojego życia jest odtworzenie siebie samego na nowo w następnej, najwspanialszej
wersji wyobraźni jaką kiedykolwiek miałeś o tym Kim Ty Jesteś.
* W momencie kiedy powiesz cokolwiek, wszystko czego nie lubisz wchodzi w przestrzeń. To jest
Prawo Przeciwieństw, tworzące pole kontekstu, w którym to, co chcesz wyrazić możesz doświadczć.
Rozumiejąc to, możemy pozytywnie odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania życiowe.

* Każda prawda jest subiektywna. W tym kontekście istnieje pięć poziomów opowiadania prawdy.
Powiedz sobie swoją prawdę o sobie. Powiedz sobie swoją prawdę o kimś. Opowiedz swoją prawdę o
sobie komuś. Opowiedz swoją prawdę komuś o kimś. Opowiedz swoją prawdę każdemu o wszystkim.
* Dziesięć złudzeń ludzkich to: Potrzeba Istnieje, Porażka Istnieje, Brak Jedności Istnieje, Niedostatek
Istnieje, Wymaganie Istnieje, Wyrok Istnieje, Potępienie Istnieje, Uwarunkowanie Istnieje,
Wywyższanie się Istnieje, Ignorancja Istnieje.
* Istnieją Trzy Podstawowe Pojęcia Holistycznego Życia: Uczciwość, Świadomość, Odpowiedzialność.
Żyj według tych wskazań i walki znikną z twojego życia.
* Życie funkcjonuje według paradygmatu Być-Robić-Mieć. Większość ludzi żyje odwrotnie,
wyobrażając sobie, że najpierw trzeba "mieć" rzeczy, "zrobić" rzeczy, aby "być" kimś, kim chcą być.
Odwrócenie jego kolejności to najszybszy sposób aby poczuć doskonałość życia.
* Istnieją Trzy Poziomy Świadomości: Nadzieja, Wiara i Wiedza. Trzeci poziom powoduje
wewnętrzny spokój.
* Istnieje pięć wyobrażeń o Bogu, które tworzą kryzys, przemoc, zabijanie i wojny. Po pierwsze,
myślisz, że Bóg potrzebuje czegoś. Po drugie, myślisz, że Bóg może nie dostać tego, czego potrzebuje.
Po trzecie, myślisz, że Bóg oddzielił cię od siebie, bo nie dałeś mu to, czego potrzebował. Po czwarte,
myślisz, że Bóg nadal potrzebuje, czegoś tak bardzo że teraz wymaga tego od ciebie, oddzielając cię
od siebie, abyś mu to dał. Po piąte, myślisz, że Bóg cię zniszczy, jeśli nie spełnisz jego wymagań.
* Istnieje również pięć błędnych przekonań na temat życia, które również prowadzą do kryzysów,
przemocz, morderstw i wojny. Po pierwsze, myślą, że istoty ludzkie są oddzielone od siebie. Po
drugie, myślą, że nie ma wystarczająco tego, co ludzie potrzebują aby być szczęśliwymi. Po trzecie,
myślą, że aby uzyskać to, czego im brakuje, muszą ze sobą konkurować. Po czwarte, myślą, że
niektórzy ludzie są lepsi od innych istot ludzkich. I po piąte, myślą, że prawidłowym rozwiązaniem
problemów spowodowanych przez jakieś błędy, jest zabijając się wzajemnie.
Nowa Ewangelia może uzdrowić cały gniew na Ziemi: Wszyscy jesteśmy jednym. Nasza roga nie jest
lepszą drogą, jest tylko inną drogą.
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Niniejszy dokument został z miłością umieszczony tutaj przez członka Zespołu Humanity jako część
programu duchowego aktywizmu, zatytułowanej Evolution Revolution. Słowa te są krótkim
podsumowaniem serii książek Rozmowa z Bogiem, które tworzą duchową podstawą globalnej pracy
Zespołu Humanity. Jesteś zaproszony aby wziąć udział, razem z tysiącami ludzi na całym świecie, w
umacnianiu ewolucji rewolucji właśnie teraz. Ta chwila wzywa całeą ludzkość. Nie możemy, iść dalej
tą drogą, którą szliśmy. Może nie zgodzisz się z każdym z powyższych warunków, ale może zgodzisz
się z tym, że co najmniej trzeba rozpocząć nową dyskuję, wnosząc do niej niektąore rewolucyjne
pomysły na temat, w jaki sposób zakończyć globalne zaburzenia ludzkości? Czy uważasz, że możemy
pójść do przodu według naszych wyobrażeń o Bogu i o Życiu z przeszłości? Jeśli jesteś w pierwszej
grupie, to zapamiętaj tę stronę, i postaraj się, aby odwiedzić ją jak najszybciej:
www.EvolutionRevolution.net

