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...luomisen sydämenrytmi.“
 „Minä olen luonto.

Sri Kaleshwar
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                                hän on ihmeellisin ja 

voimallisin olemus, jonka olen milloinkaan 

nähnyt sieluni historiassa. Niin ihmeellinen 

sielun luonne. Hän hyväksyi äidin luonnon, 

hän hyväksyi ristiinnaulitsemisen. Ja hän 

kärsi luomakunnan puolesta. Äiti on 

vastuussa koko luomakunnasta. Tämä on 

suuri merkittävä tieto, Jeesus kärsi meidän 

puolestamme. Tietenkin Jumalallinen Äiti 

myös loi meidät. Jeesuksen ei tarvitse kärsiä 

meidän puolestamme, koska Äiti jo pitää 

huolen. 

Eli Jeesus otti eräänlaisen sillan hänen välille -Äidin pelin, hänen lilansa, hänen illuusionsa - hän 
(Jeesus) tahtoo olla kuin kitka, kuin mikä tahansa paino, minkä Äiti tahtoo antaa sysätäkseen sinua 
eteenpäin. Jeesus ottaa pääosan siitä itselleen. Kuinka sinä voit saavuttaa saman tason?  

Minä valmistelin lyhimmät oikotiet Guru Paramparan tulla sillaksi niin että mikään maya ei tule sinun 
ja Äidin väliin. Siksi olen täällä. Siksi synnyin tälle planeetalle, katkaisemaan mayan kaikista tulevista 
inkarnaatioistasi, tulevasta inkarnaatiostasi, tulevasta inkarnaatiostasi. 

Jokainen pyhimys on käynyt läpi ajan mayan alla. He ovat kärsineet hetken aikaa mayassa. Se on 
luonnonlaki, kun tulemme ihmisolennoiksi joksikin aikaa, meidän tulee käydä läpi kovempi aika. Sillä 

Jeesus Kristus
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ei ole merkitystä kuinka merkittävä henkilö olet, kuinka maallikko olet, vaikka istuisit puun alla ja 
eläisit yksinkertaista elämää tai eläisit palatsissa satojen tohtoreiden ympäröimänä. Sillä ei ole 
merkitystä, tietty aika sinun tulee käydä läpi. Se on laki. 

Se riittää, mitä olet käynyt läpi. Se riittää. Tahdotko käydä läpi lisää? Koska minä olen jo maya, olen 
antanut sinulle rittävästi rankkaa aikaa. Olen antanut sinulle riittävästi rankkaa aikaa. Sen sijaan että 
äiti olisi antanut sinulle illuusioita mielettömällä tavalla, minä lempeästi  käsittelin sinut korjatakseni 
sen, työnsin sen - aikasykli.  

Lopullinen (päämäärä) on tulla ulos mayasta ja saada riittävästi kestävyyttä ja kykyä astua missioosi 
ja jatkaa matkaasi - luoda rauha ja parantaa ympärilläsi. 

Mestari on vain piste, pikkuinen piste luonnossa. Et voi visualisoida luontoa kokonaisuudessaan. 
Otat luonnosta pienen siemenen, mestarisi. Siitä piirtyy sinulle kaikki. Siitä luodaan sinulle kaikki. 
Energia luonnosta tulee sinuun mestarin kautta. Tämä pääasia on tärkeä. Sinun tulee tulla ulos 
(illuusiosta). Sinun ei tarvitse nukkua pimeydessä. Mestarin velvollisuus on antaa viisaus, kouluttaa 
sinua ja viedä sinut Jumalan luo. 
 
Olen kanssasi joka tapauksessa. Olen kanssasi joka tapauksessa. Olen kanssasi joka tapauksessa. 
Kaikissa olosuhteissa, kaiken kivun aikaan, onnellisina hetkinä, kaikkina hetkinä Guru Parampara on 
sinun kanssasi. 

Minä olen luonto,  ei erillisyyttä. Tiedän täsmälleen kuinka sinä koet. Minä olen Äiti. Minä 
olen luomisen sydämenrytmi. Minä käsken luonnossa - Ei - Minä olen luonto, puut, tuuli, 
aurinko - kaikki. 
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Missä tahansa sinä olet, minä olen siellä. 
Missä tahansa sinä kuljet, minä olen siellä. 

Luota minuun. Minä olen sinun varjosi. 
Tiedän kuinka pitää huolta ja suojata. 

Minä suojaan sinua aina ja ikuisesti.


