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Ros med glæde til Gud, alle jordens indbyggere.

Denne telepatiske rulle blev skrevet på spansk mellem
år 1975 og 1978 i Lima, Peru.

TELEPATISK BESKED FRA DEN EVIGE FADER
TIL DEN JORDISKE VERDEN; ANDEN BESKED;
DEN FØRSTE BESKED VAR GEMT FRA VERDENEN AF DEN RELIGIØSE KLIPPE.Ja børn; man er født søgende efter sandheden; det
indledes for verden af viden, Åbenbaringen der
ventede i århundreder og århundreder; Jeres Skaber gør brug af Leve- Doktriner for at føre verden
videre; i fortiden sendte Han Jer Moseloven; då
kom den kristne Lære; den tredje, som er indledende, er læren om Guds Lam; denne Lære vil også
blive kaldt Himmelsk Videnskab; dens oprindelse
ligger blandt de samme elementer af naturen; den
Telepatiske Skrift er det kommunikationsmiddel,
som Skaberen af universet gør brug af; det har altid
været sådan; fortidens profeter modtog lærdomme
via telepati; fordi alt har en oprindelse og en årsag
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til væren; har Guds Lære ingen slutning; fordi universet ikke har det; og af samme grund vil det blive
spredt over hele verden; det vil blive oversat til alle
sprog i verden; dens indflydelse vil være sådan, at
den får den udnyttende materialisme til at falme;
fordi en ny moral kommer til verden; moralen
af tusind års fred; den Evige Faders Lærdomme
omdanner verdener; ligesom det skete i fortiden;
Den Nye Åbenbaring blev anmodet af de eksisterende menneskelige ånder; og den blev givet til Jer;
hvert øjeblik I lever i Jeres eksistens, blev anmodet om og blev givet til Jer; Den Nye Åbenbaring
er en fortsættelse af den Hellige Skrift; én ting er
at være flittig i studier af Skriften og en anden
at være religiøs; den første er evig, fordi din ånd
altid søger efter sin egen oprindelse; den anden
er værdien af troen; religionerne er de første til at
blive anklaget for verden; i Læren om Guds Lam;
de såkaldte religioner i deres menneskelige moral
har splittet de troendes verden; de har ingen ret til
at gøre sådan; de har glemt, at der kun er én Gud;
kun én sandhed; kun Satan opdeler og han deler
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sig selv; de religiøse ånder er de samme farisæere
som i den romerske æra; de anmodede Gud om
at blive født igen for at reparere fortidens fejl; og
prøven blev givet; glem ikke alle religiøse mennesker i verden, at enhver ånd sættes på anklagebænken for den skæbne han valgte; klippens
ånder gjorde det samme i fjerntliggende verdener;
I delte andre flokke; I efterlod åndelig forvirring
i andre skabninger; I fyldte mange planeter med
materielle templer; og I gjorde det igen på Jorden;
det er derfor I vil blive de første til at blive dømt;
ved at overtræde loven blev I Antikrist; enhver
krænker af budene, er i virkeligheden således; I
siger den hellige moder kirke; jeg siger til Jer, at
ingen i denne verden er helgen eller hellig; den
virkelige ydmyghed behøver ikke titler, som er
ukendte i Himmeriget; selv jeres mikroskopiske
planet er således; kun Faderen og visse profeter
kender planeten-støvet kaldet Jorden; årsagen til
det er, at Fader Jehovahs levende univers ingen
ende har; og den, som tænker på at være stor, er
ikke; for Jer blev skrevet ordet prostitueret; fordi
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I handler med min guddommelige lov; blinde
der fører andre blinde; der videregiver Jeres fejl
til andre blinde; når Den Nye Lære breder sig, vil
Jeres klippe af åndelig selviskhed opdeles; ordet
klippe symboliserer ikke evigheden af noget; Jorden er relativ og ikke evig; du mener, at din kirke
er evig; de begivenheder, der vil komme, vil få dig
ud af denne fejl; kun den ydmyge i hjertet, har
opnået evigheden; ikke dem der underviser moral
i amoral; da min Førstefødte Søn sagde i Jordens
fortid; på denne klippe skal jeg bygge min kirke,
sagde han så ved at se fremtiden for menneskeheden; for Treenigheden er overalt; den er også i de
levendes tider: Fortid, nutid og fremtid; Og hvad
så han? Han så alle dine overtrædelser; han så,
hvordan du forfulgte uskyldige skabninger; fordi
de ikke deler dine ideer; han så, hvor du sendte
dem til stokkene; Han så, hvordan du forfulgte
store skabere og forfattere; bare fordi de vil at du
ser fejlen; Han så, hvordan du kronede jordiske
konger; bevidst om din egoistiske klippe, der er
kun én kongernes konge; den guddommelige
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Fader; den, der giver og tager liv væk; titlen konge
af den guddommelige verden; dæmonen kaldes
ånde-kongen; Budene lærer Jer ikke at blive konger; de kræver ydmyghed over alt; han så, hvor
du velsignede våben, med hvilke Faderens børn
dræbte hinanden; vel vidende, I dæmoner, at det
guddommelige bud siger: Du må ikke slå ihjel;
han så troens kommercialisering; og han så hver
amoral i ånden; det ville have været bedre ikke at
have behovet for at blive født på ny; Jeres religioner er ukendte i Himmeriget; og hver moral, der
foregiver at opdele Faderens børn, er ukendt; det
eneste tempel kendt i kongeriget er et tempel for
arbejde; arbejde er det ældste mandat, der eksisterer; før din mikroskopiske planet blev født, var
der arbejde og praktiseres stadig i kolossale verdener; arbejdets tempel er aldrig reduceret til støv;
Jeres materielle templer bliver reduceret til støv;
og tilbedelsen af materialet på denne planet forsvinder; en tilbedelse, som aldrig skulle have været
lært; på grund af denne tilbedelse, som bunder i
hykleri, har I forsinket verdens fremgang i tyve
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århundreder; i deres moralske og åndelige plan.-

Ja lille søn; denne himmelske tegning viser, at hver
retfærdighed kommer ud på samme måde som
væsener reproduceres; alle de menneskelige ånder
så denne retfærdighed i Himmeriget; det at se
deres egen retfærdighed blev givet til alle; alt findes i Himmeriget; ingen kommer blinde for denne
verden hvad åndelighed angår; retfærdighed tilpasser sig dine handlinger; fordi hver enkelt lovede
at skabe deres eget Himmerig; retfærdighed har
sin lov i de Levende Bud; samme stok, med hvilken
du vil blive målt; hver af dine ideer har en intention; og hver hensigt bliver fysisk og bor i kongeriget; hensigten bedømmes, når ånden har begået
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sin overtrædelse; den menneskelige krop er et
produkt af magnetiske love; givet fra makrokosmet, og kaldet de guddommelige love; Enhver, der
benægter at være guddommelig i det mikroskopiske, benægter Faderen; Faderen, der kun ønsker
det bedste for sine børn; og den, som benægter
Faderen, benægter sin egen evighed; fordi de uendelige himle læser deres sind; og når disse himmelske væsener læser ånderne, dømmer de;
enhver, som benægter Faderen, nægtes adgang af
den Levende Himmel; uanset hvad du gør dernede
har en eftervirkning heroppe; og hvor din ånd går,
er loven er den samme; mine mandater er de
samme dernede som heroppe; det der ændres er
filosofien, der er levet i et øjeblik; Jeres retfærdighed er og skal være åndelig; hvad der er materielt
forbliver ikke i salten af Jeres liv; i Jeres viden; den
unikke virkelighed for enhver ånd er evigheden
som den lever i; det er ikke det flygtige det føltes,
da det havde en fysisk krop; et legeme af kød, som
den anmoder om og det blev givet ham/hende; at
give et fysisk legeme er ikke som at give noget
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andet; kroppen er levende, som i øjeblikket også
anmodede om en sådan fysisk geometri; og det
blev givet; arven er den samme for alle; materie
og ånd har samme rettigheder; begge anmoder;
åndelige og materielle love flettes; kendt i Himmeriget som Arken; for materialisering af en ånd
sker ikke tilfældigt; det sker med ansvar; at sige
det modsatte er at foragte sig selv; og enhver, som
foragter sig selv, foragter Faderen; Hvem er i ham;
blev du ikke lært, at din Skaber er overalt? I hvad
der er tænkeligt og utænkeligt? Sandelig du kender
det med munden; men, ikke af Jeres egen viden;
af din Jeres indsats; i Jeres ansigts sved; af Jeres
egen fortjeneste; den, som søger, skal finde; fordi
han tildeles i samme grad han arbejdede i den
største søgning; fordi I kan søge efter mange ting
i Jeres eksistenser; og hvis I ikke søge efter Faderen, som gav liv til Jer, kommer du ikke ind i Himmeriget; den utaknemmelige har aldrig trådt ind;
kun den ydmyge; dem, der gik gennem deres egne
prøvelser i livet; fordi de var de prøvelser, som de
ydmyge selv i kongeriget anmodede om; hver
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retssag, går man igennem i livet i hvert øjeblik,
hvert sekund, hver blev anmodet om og blev givet;
selv Jeres dødsfald anmodede I om; og inden for
Jeres prøvelser blev I bedt om at opfylde den højeste moral, den eneste; for uden den vil du aldrig
komme ind i Himmeriget; og I anmodede om, at
en sådan moral blev lært på Jorden; og de guddommelige bud blev givet til Jer; de er stokken; af
dem, skal I dømmes; og så skal det være frem til
fuldendelsen af denne planet; de menneskelige
ånder kunne aldrig studere mig; men, den der ikke
lever efter mine Bud er i mørke; fordi I vil aldrig
komme, hvor Faderen er; den er så ubetydelig den
tid, I er væk fra lyset, at I når at blive født på ny at
se; hvad der ikke er i Jeres mikroskopiske udvikling; retfærdigheden starter med den mest mikroskopiske ting, Jeres sind kan forestille sig; sådan
er det, fordi de mindste, de ydmyge, er først i alt;
først i Himmeriget og dets Guddommelige Retfærdighed; og først for den Guddommelige Fader
Jehova; og de mest mikroskopiske ting, Jeres sind
kan forestille; er Jeres ideer; dem du genererer
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dagligt; det samme, I anmodede om i Kongeriget;
det samme, I føler, men kan ikke se; alle Jeres ideer
rejser fysisk til rummet; de har de samme rettigheder som Jer; I har bedt om at blive født i materien; de gjorde det også; I bad om at leve i tid og
rum; Jeres ideer, gjorde det også; hvad der er oppe,
er det samme som nede; arv af anmodninger er
de samme i Jer alle; gigantiske væsener anmoder
og mikroskopiske væsener anmoder; det levende
materiale anmoder og det levende intethed anmoder; og alt er givet af Faderen; fordi Han er uendelig; Jeres ideer rejser i rummet, over hidtil usete
afstande; afstande I aldrig vil kunne beregne; kun
Faderen kender den; Jeres ideer er kendt i Kongeriget, som Galaktiske Spirer; for fra dem er Jeres
verdener er født fra Jeres eget Himmerig; det var
skrevet i min frie vilje: Hver skaber hans egen
Himmerig; fordi I alle har i en mikroskopisk form,
Faderens arv; hvad end Faderen har, har børnene;
lige som det sker med de Jordiske forældre; deres
arvelige egenskaber overføres til afkommet; hvad
er oppe, er det samme som nede; arven Jeres Fader
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gav Jer var uskyld og uden filosofi; fordi det er
Jeres frie vilje, som vælger; og alt hvad I har været
er Jeres egen fortjeneste; fordi alt er opnået i sved;
med åndelig indsats; der er intet i Faderens Skabelse, der ikke koster; alt koster og vil koste; da
uden hver enkeltes åndelige fortjeneste kan man
ikke komme ind i Himmeriget; ingen bekvemmeligheder i Jeres verden har værdi i Himlen; hver
komfort allerede nydt er en belønning modtaget;
og det er på grund af dette, der blev skrevet: Og
de fik deres belønning; al materiel nydelse er uden
værdi i Himlen; og mindst af alt når disse fornøjelser er produktet af en filosofi, der ikke tager
Faders Bud i betragtning; sådan filosofi har sine
dage nummeret fordi Skaberen giver og tager væk;
Jeres materialistiske filosofi vil blive afskåret sin
udvikling; da alt har sin tid; fordi alt er i forhold
til Faderens Bud; en relativitet, som I selv anmodede om i livets prøvelser; faldet af Jeres eget
system er faldet af Jeres åg; Det vil være den største
begivenhed for den ydmyge; de udbyttede og den
foragtede; da alle er lige for Gud; ingen blev født
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rige og ingen blev født fattig; sådan situation, blev
skabt af de ambitiøse ånder; dem, der kun lever
en gave; de mest tilbagestående ånder i deres
udvikling; med denne flygtige måde at tænke før
evigheden, de har ikke opnået andet end at undertvinge verden; alle disse dæmoner vil blive bedømt
af verden selv; fordi ingen ønsker fordømmelsen
af hans sjæl; Lyset i Læren til Guds Lam vil forvandle verden; fordi det er sådan, det er skrevet i
Himmeriget; Jorden har gjort det i modsatte af,
hvad den blev budt; gennem århundreder har mit
Guddommelige Bud været: Den ydmyge er de første; i al orden; Og hvad har du gjort med det Himmelske Bud? Regerer mine ydmyge verden, da de
er de første i alt? Sandelig ikke; jeg kan se, at hver
ydmyg er foragtet; de kan ikke være en del af
denne umoral, I kalder samfundet; og der gav Jer
ret til at oprette sådan et samfund? Er det i mine
Skrifter? Sandelig siger jeg Jer forfængelige dæmoner, at hvert filosofisk træ, Skaberen ikke plantede,
vil blive trukket op med sine rødder; det er sådan
al levende evolution er; Og hvem skabte dig og
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gjort dig konge? Ved du ikke, at kun Faderen er
Kongernes Konge? Og titlen konge er ikke fra
denne verden; det hører til den himmelske verden;
Satan kaldes ånde-kongen; de Guddommelige Bud
lærer at Jer at være ydmyge over alt; de lærer Jer
ikke at være konge; Jeg sandelig siger Jer dæmoner
den forbandede aristokrati; at ingen af Jer træder
ind i Himmeriget; og ej heller dine børn ned til
den tredje generation; fordi i Faderen Jehovahs
Levende Univers overføres hver arv; ingen burde
have været ophævet ikke engang en mikroskopisk
sekund; fordi selv et sekund eller mindre af overtrædelsen, og du vil ikke komme ind i Himmeriget; forbandede konger af verden, Jeres afkoms
uskyld skal forbande Jer; for på grund af Jer må
de ikke komme ind i Himmeriget; og sammen
med dem hver mand eller kvinde, der tjente Jer i
Jeres forbandede filosofi; ikke en eneste dæmon
kaldet aristokrat vil komme ind i Kongeriget; fordi
Kongeriget er kun for den der kender Arbejdet;
den Universelle Filosofi; for i Fader Jehovahs
Levende Univers bliver hver arv overført ingen
ALFA OG OMEGA

13

burde have været ophævet ikke engang en mikroskopisk sekund; fordi selv et sekund eller mindre
af overtrædelsen, og du vil ikke komme ind i Himmeriget; forbandede konger af verden, Jeres
afkoms uskyld skal forbande Jer; for på grund af
Jer må de ikke komme ind i Himmeriget; og sammen med dem hver mand eller kvinde, der tjente
Jer i Jeres forbandede filosofi; ikke en eneste
dæmon kaldet aristokrat vil komme ind i Kongeriget; for Kongeriget kender kun Arbejdets dyd;
den Universelle Filosofi; den, hver ydmyg og ærlig
væsen anmodede om, dem der var og er konger
på Jorden, var og er vildledte ånder i forfængelighed; de har i deres ånd den galaktiske indflydelse
af andre eksistenser; eksistenser hvor alt var af
væsentlig lysstyrke og intet af intellektualitet; salten af livet i mørke; og der er ingen dæmon, der
ikke har været en konge i en verden; denne filosofi
ledes af den indre Satan; fra øjeblikket, hvor han
gjorde oprør; og den legion, der gjorde oprør sammen med ham; alle de menneskelige ånder, der
anmodede om at have en flok, en nation med en
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TELEPATISK BESKED FRA DEN EVIGE FADER...

konge som leder; tilhører den af Satans legioner;
for i kommer alle fra himlen; og selv dæmonen
kom derfra; i himlen, erhverver ånderne skikke
fra andre skabninger; lige som det sker blandt jer;
for hvad er oppe er det samme som nede; Satans
efterlignere er fordelt blandt de religiøse, rige, konger og de forbandede der skaber filosofier; men
ingen dæmoner forbliver; den levende Ord fra den
Guddommelige Fader renser alt; forvandler alt;
ligesom han forvandlede den gamle verden med
Moseloven; og bagefter med den Kristne Lære; nu
gør han det med Doktrinen om Guds Lam; og intet
lettere for Skaberen af Universet, end at forvandle
verden af kød med sit Levende Ord; det samme
ord, som blot nogle himmelske øjeblikke siden
sagde: Lad der blive lys og der blev lys; det samme
Ord, der skabte hver Hellige Skrift; det samme
Ord, der gav Jer Budene; og det samme Ord, som
dømmer Jer ved intellektualitet først, og derefter
ved fysiske love; fordi enhver ånd anmodede det
på den måde; de anmodede om at blive retsforfulgt
i selve den Endelige Dom; som de anmodede om
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at blive dømt i hvert øjeblik af livet; begyndende
med vanskelighederne ved at fortolke mine Skrifter; alt, absolut alt, blev anmodet om af Jer; selv
de mest minimale detaljer i Videnskaben af Guds
Lam; dette giver Jer en idé om, at selv det usynlige
for Jer, styres fra Himmeriget; dine ukendte fornemmelser; retfærdighed for Jeres tankegang;
Jeres ideer; Jeres intentioner; I har selv anmodet
om det på den måde i Kongeriget; og I anmodede
også om glemsel for Jeres oprindelse; måden og
detaljer om hvordan du blev skabt; men, I skal vide
alt; for I anmodede om at kende på Jorden Lyset
af Guds Lam; I anmodede om at blive trøstet i
viden; I anmodede om en ny Lære; og I overraskes
af ankomsten af denne Lære; Læren til Guds Lam;
den burde have allerede været kendt længe siden;
materialismen af den religiøse klippe skjulte sandheden for Jer; de har Lammets Skrifter; de første
Skrifter blev lagt i deres hænder; fordi de blev prøvet; hver ånd bliver prøvet; disse dæmoner, der
underviser en tro, som ikke engang de tror på;
anmodede om at blive de første til at få viden om
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sandheden; og det blev givet til dem; hvorfor de
skjulte sandheden skyldes have dyrket en egoistisk
klippe i deres hjerter; de er de mindst troende; de
er påvirket af loven om materiale tilbedelse; en
faraonisk arv; som fører til ophøjelse; sandelig
siger jeg jer tilbedende dæmoner, at ikke et eneste
falsk væsen af mit ord træder ind i Himmeriget;
ikke en eneste egoistisk klippe træder ind; I skal
forblive fordømt af denne generation og dem
fremover; på grund af Jer dæmoner må denne
menneskehed ikke komme ind i Kongeriget; fordi
alle sekunder gået var levede tid i strid; blot et
sekund eller mindre af enhver form for overtrædelse er nok til ikke at komme ind i Himmeriget;
og når I skjuler sandheden fra verden, drev I denne
menneskehed længere væk fra Kongeriget; fordi
du forlængede fejlen, er antallet af sekunder levet
i fejl meget større; hvert sekund af overtrædelse er
en himmel, der er lukket for skabning; alle I skal
sammenlægge hvert sekund som et minut, en
time, en dag, en uge, et år, og antallet af sekunder
og de år, du har levet; og hver beregning skal ske
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fra en alder af tolv år; før denne alder; er hver ånd
uskyldig for Gud; og enhver, der har overtrådt i
handling eller ord i ét sekund eller mindre en af
mine uskyldige, må ikke komme ind i Himmeriget; fordi de i andre eksistenser klagede i Kongeriget, når de uskyldige blev mishandlet; det er på
grund af det, der blev skrevet: Du må ikke gøre
mod andre, hvad du ikke vil have dem til at gøre
mod dig; Derfor skal hverken en dårlig far eller en
mor eller stedfar eller stedmor eller en mand eller
kvinde, som var ansvarlig for børn ikke komme
ind mit Kongerige; deres skæbner udsættes for
retfærdigheden af mine uskyldige; fordi hver lille
er stor i Himmeriget; Blev du ikke lært, at hver
ydmyg er først, for Faderen? Det betyder, at alt
mikroskopisk er først i Fader Jehovas retfærdighed; derfor er din ånd ikke først i Kongeriget; først
er dem din ånd foragtede på Jorden; ånden kan
ikke bede om at være først; fordi du blev beordret
til at vær ydmyg over alt; den sidste er altid ydmyg;
han tilsidesætter enhver betydning for sig selv;
sandelig siger jeg jer, at den, der betragter sig selv
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som betydelig i livet må ikke komme ind i Himmeriget; selv om overtrædelsen kun varer et
sekund eller mindre end et sekund; og hver ondsindet, der havde gjort det i den samme mængde
tid; ikke kommer ind i Himmeriget; faldet af
denne menneskehed skyldes det falske og verdslige koncept, som blev påtaget af Jer i den falske
moral af den religiøse klippe; denne prostituerede,
der i århundreder og århundreder har handlet
med troen; har gjort tingene efter hendes midlertidige interesser; hun har ikke taget den ydmyge i
betragtning; den ydmyge omgiver ikke sig selv
med luksus; han forfalsker ikke sig selv; fordi hver
ydmyg har passeret igennem, hvad de søgende
efter omdømme passerer; hver materialist er en
tilbagestående ånd; der opbygger hans håb i retning af en mikroskopisk gave; endnu mere, de er
uvidende om lovene for ånden; sådan er det karakteristisk for de såkaldte paver; lederne af de prostituerede; disse skabninger er ukendte i Kongeriget; fordi ingen har trådt ind; kun den ydmyge
og beskedne træder ind; og enhver religion er også
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ukendt; og endda Jeres planet-støv er; dette skyldes de uendelige love; en af dem er, at universet
er uendeligt; så uendeligt at hver fantasi bliver en
realitet; den anden lov er, at hver enkelt laver sin
egen himmel; og det er den måde, hvorpå de
såkaldte paver og deres tilhængere, der elskede en
filosofi om materialistisk tilbedelse, skabte deres
egne verdener med en sådan filosofi; fordi hver
verden er omgivet af en himmel; og hver enkelt
laver sin egen himmel; den materialistiske tilbedelse er ikke et træ plantet af den Guddommelige
Fader; og den kendes ikke i Kongeriget; da det
ikke kendes af nogen lære eller videnskab eller
sekt, der ikke har taget mine ydmyge i betragtning,
fordi jeg sandelig siger Jer, at denne planet burde
have været regeret af den ydmyge; fordi de er de
første i Kongeriget; de er først oppe og skal være
ligeså nede; og alt det modsatte er sket; denne verden er styret af dem, der ikke bad om det i Kongeriget; mørkets ånder styrer Jer; de gør det ikke
Lysets navn; de nævner mig ikke i deres taler;
deres mål er ikke Skaberen; det er det flygtige; det
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der kun varer et suk i evigheden; Jeg læste deres
sind; Jeg ser deres beregninger; fordi Jeg er overalt;
Jeg kan se, at de opbygger deres egne verdener fra
mørket; sandelig siger Jeg Jer stolte og forfængelige
ledere, at ingen af Jer skal forblive; og ingen, der
ikke tager mine mandater i betragtning, skal forblive; hvis den ydmyge havde styret verden fra
starten, forsikrer jeg Jer, at denne verden ikke ville
have haft behov for dom; det er overtrædere, der
skaber dommene; ikke en eneste overtræder kommer ind i Faderens Kongerige; loven er i Jer selv;
det har altid været sådan; I er bare nødt til at
tænke, og I opretter Jeres egen dom; materie og
ånd tænker i deres respektive love; fordi ingen er
frataget; alle har de samme rettigheder; ingen er
mindre for Faderen; disse rettigheder er manifesteret i alle tænkelige former; enhver form, I ser i
verden, som I bad om, I vidnede anmodningen af
dem; fordi før de kom til de planetariske boliger,
blev pagter med elementer i den fremtidige natur
oprettet; og alt det, dine øjne har set under din
eksistens, blev anmodet af dig i Guddommelige
ALFA OG OMEGA
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Pagter; det er derfor, i Fader Jehovas Levende Univers, stof og ånd har ret til at bede om dom; materie og ånd har fri vilje; er uafhængig fra hinanden;
hvis det ikke var sådan, ville der ikke være perfektion i retfærdighed; ville der ikke være nogen ligevægt i rettigheder; Faderens Retfærdighed bliver
kun én, der er manifesteret i uendelige former;
fordi intet i Ham har en begrænsning; hver retfærdighed er født fra de samme handlinger udført
af væsenet; det er saltet af livet, som giver formular
til sin retfærdighed; saltet i livet er den samme
viden lært i én eksistens; overvejende sin frie vilje;
ånderne bevæger sig ikke med samme tempo i
opnåelsen af viden; nogle er først og derefter
andre; denne lov forklarer den fysiske ulighed
blandt jer; hver viden eller erhvervet salt af livet
er foreviget i dig; men alt er relativt i en uendelig
grad; du opretter attributter og kvaliteter af dine
levende beslægtede; attributten er givet ved filosofien om dine tanker, og kvaliteten af din åndelige
hierarki i Himmeriget; den bedste kvalitet opnås
med ydmyghed; efterfulgt af glæde og arbejde; se
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supplementet af Himmelsk Kommunisme i Guds
Rige; en Himmelsk Kommunisme med filosofien
af et barn; han, som ikke dyrker glæde i sit liv, ikke
kommer ind i Himmerig; ikke en eneste idiotisk
karakter træder ind; selv om denne idioti eller
vrede kan have varet et sekund eller derunder; alle
Jer lovede i Himmeriget at være glade i livet; efterligne Himlen selv; I lovede at være glade under
alle omstændigheder; I bad ikke om at være idiotiske af karakter; fordi I vidste, at det var ukendt i
Kongeriget; og I vidste, at ved at være idiotiske,
ville I ikke komme ind; hvis i Jeres eksistenser I
blev vrede gentagne gange, er det på grund af det
urimelige liv system, som mænd har valgt; og skaberne af et sådant system skal betale for dem i
denne dom; fordi de ønskede det sådan; og dermed skal det gives dem; med hensyn til de dæmoner, der skabte den udnyttende kapitalisme, den
fulde vægt af den Guddommelige Retfærdighed
skal falde på dem; disse ambitiøse dæmoner lovede
den evige Fader at forherlige Hans Guddommelige
Lov i denne verden; ikke at blive deres egne
ALFA OG OMEGA
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tyranner; fordi dette liv system, hvis produkt er
videnskaben om godt og komfort, er åget af denne
verden; et åg, der nærmer sin afslutning; til
begyndelsen af de nye tider er ankommet; Ny
Verden med Ny Tid; Ny Moral med Ny Skæbne;
blev du ikke lært, at Skaberen fornyer alt? Den
Endelige Dom indledes med Doktrinen om Guds
Lam; en smertefuld slutning; fordi hver overtrædelse af Faderens Lov kun forårsager smerte; ligesom I har oplevet uretfærdighed i Jeres liv; uretfærdighed, som blev født fra et liv, som ikke er
skabt af den Guddommelige Fader, og som er
ukendt i Himmeriget.Skrevet af ALFA OG OMEGA
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HVAD DER VIL SKE.HVAD DER VIL SKE, AFHÆNGER AF HVER ENKELT;
FOR DET BLEV SKREVET, AT HVER ENKELT VILLE
BLIVE BEDØMT AF DERES VÆRK; DE GUDDOMMELIGE
BUD BESTÅR AF IDÉ EFTER IDÉ FRA TOLV ÅRS
ALDEREN OG FREM; KUN BØRNENE ER DER IKKE
STÅR FOR DOMMEN; DE GUDDOMMELIGE BUDS
DOM VEDRØRER DE SÅKALDTE VOKSNE I DERES
LIVS PRØVER; HVAD DER BLEV TÆNKT I ÉT SEKUND
VIL SVARE TIL EN EKSISTENS; DER, FØLGELIG HVAD
DER BLEV LÆRT, KAN BLIVE EN EKSISTENS OPNÅET
ELLER EN EKSISTENS TABT; DER ER SÅDAN FOR GUD
ER UDEN BEGRÆNSNINGER; DET EVIGE BYDER HELE
EKSISTENSER FOR MIKROSKOPISK MENTAL DYD.-

ALFA OG OMEGA
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TELEPATISKE ORDRER FRA MIN GUDDOMMELIGE
FADER JEHOVAH.TITLER PÅ FREMTIDIGE SKRIFTER.1.- MANGE OPFYLDER IKKE DET GIVNE ORD, I LIVETS
PRØVER, DE DER FALDER I KORT, SKAL IKKE TRÆDE
IND I HIMMERIGET; DEN DER IKKE HOLDT HVAD
HAN LOVEDE EN ANDEN, SKAL HELLER IKKE TRÆDE
IND; DET UPÅLIDELIGE GJORDE DET MENNESKELIGE
SAMFUND

BITTERT;

MANGE

MISTEDE

TILLIDEN

TIL DERES MEDMENNESKER PÅ GRUND AF DE
UPÅLIDELIGE; ENHVER UPÅLIDELIG I LIVETS PRØVER,
SKAL BETALE I EKSISTENSER, FOR HANS MANGEL PÅ
RESPEKT FOR ANDREl; ANTALLET AF EKSISTENSER ER
LIG ANTALLET AF PORER I HUDEN, AF DEN DER BLEV
NARRET; DET ER MERE SANDSYNLIGT FOR EN DER VAR
ÆRLIG FOR ALLE, AT TRÆDE IND I HIMMERIGET; END
FOR EN DER IKKE FORSTOD AT MODSTÅ DET FJERNE
UOPFYLDTE LØFTE.2.- I LIVETS PRØVER, PROTESTERER MANGE MOD
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URETFÆRDIGHEDERNE

AF

DEN

SÆRE

VERDEN,

DER KOM FRA DE SÆRE LOVE AF GULD; HVER
PROTEST ER MOD SÆRE SYSTEMER, DER IKKE ER
SKREVET I HIMMERIGET, ER UENDELIGT BELØNNET I
HIMMERIGET; DENNE GUDDOMMELIGE BELØNNING
GIVES SEKUND EFTER SEKUND; OG HVERT SEKUND
GANGES MED TUSIND; SIDEN DET ER EN KOLLEKTIV
OPTÆLLING; PROTESTEN VAR IKKE FOR EN SELV;
MEN INKLUDEREDE ALLE ANDRE; DENNE OPTÆLLING
INVOLVERER HELE MENNESKEHEDEN; DEM DER
PROTESTEREDE OFFENTLIGT, HAR FORTJENT SÅ
MANGE POINT I LIVET, SOM ER DET TOTALE ANTAL
PORER I HUDEN, PÅ HELE MENNESKEHEDEN.3.- I LIVETS PRØVER, VÆLGER MANGE DEN NEMME
LØSNING; INTET DER VAR LET I LIVETS PRØVER,
INTET BELØNNES; HVADEND DER ER LET ER EN
AVANCERET BELØNNING TIL ÅNDEN; LIVETS PRØVER
BESTÅR, FRA ØJEBLIK TIL ØJEBLIK, I AT FORBEDRE
SELVET, I ALLE ASPEKTER ÅNDEN GÅR IGENNEM;
FØLELSEN AF OVERFLOD, VAR DEN DER TOG DEN
SPIRITUELLE FRUGT AND DELTE DEN; FOR DEN TOG
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ÅNDEN FRA ARBEJDET; ARBEJDET REPRÆSENTERER
DEN HØJESTE LYSE TÆLLING; FOR DET KOM FRA DEN
GUDDOMMELIGE SKABER AF UNIVERSET SELV; DET
ER MERE SANDSYNLIGT FOR DEM DER IMITEREDE
HVAD ER GUD, PÅ DE FJERNE PLANETERS PRØVER, AT
KOMME IND I HIMMERIGET, END FOR DEM DER IKKE
IMITEREDE HAM.4.- BLANDT LIVETS PRØVER, ER MANGE ANDERLEDES,
END DEM DE ANMODEDE OM I HIMMERIGET; ALLE
BLEV PRØVET I LIVET, FRA ØJEBLIK TIL ØJEBLIK;
DENNE LOV SKAL FORSTÅS, LÆRE DEN TREDJE
DOKTRIN DER DØMMER VERDEN; OG ALTING SKAL
SES PÅ SOLENS FJERNSYN; KALDET LIVETS BOG I DEN
GUDDOMMELIGE GOSPEL.5.- I LIVETS PRØVER, SØGTE MANGE EFTER HVAD
DERES EGET SIND DIKTEREDE DEM; HVER SØGNING
SKULLE HAVE VÆRET, TANKER OM HVAD ER AF GUD,
FOR SÅLEDES HAVDE DEN MENNESKELIGE ÅND LOVET;
SØGNING TALER TIL GUD, I LOVEN OM SØGNINGEN;
HVER SØGENDE KLAGER TIL DEN GUDDOMMELIGE

FADER JEHOVAH, NÅR DE EFTERLADES UDEN GUDS
HELLIGE SEGL; DET ER MERE SANDSYNLIGT FOR
DEM DER I DERES EGEN SØGNING, TOG GUD I
BETRAGTNING; END FOR DEM DER IKKE TOG HAM I
BETRAGTNING.6.- I LIVETS PRØVER, SKREV MANGE STORE VÆRKER
AF INTELLEKT; HVER FORFATTER AF ET HVILKET SOM
HELST VÆRK BEDØMMES BOGSTAV FOR BOGSTAV,
PAUSE EFTER PAUSE; FOR DE ANMODEDE SELV SOM
ÅNDER, AT BLIVE BEDØMT OVER ALLE ANDRE TING.7.- ALLE DE DER MISBRUGTE TILLIDEN AF ANDRE, I
LIVETS PRØVER, SKAL BETALE SEKUND EFTER SEKUND;
DENNE OPTÆLLING AF MØRKE, FRATRÆKKES FRA DE
SKYLDIGE I DEN TID DET SÆRLIGE MISBRUG VAREDE;
DISSE MISBRUGERE, MED DERES ADFÆRD, SKUBBEDE
VERDEN IND I KOLLEKTIV MISTILLID, EN DER FALDT
FRA DENNE LOV, HAR KOLLEKTIV DOM IMOD SIG,
HVER SÆR BITTERLIGHED VERDENS PRØVELSER GIK
IGENNEM, BETALES FOR SEKUND EFTER SEKUND AF
DE SKYLDIGE, MOLEKYLE EFTER MOLEKYLE; DET ER

MERE SANDSYNLIGT FOR DEM DER IKKE VAR BITTER I
ET ENESTE MOLEKYLE, AT TRÆDE IND I HIMMERIGET;
END FOR DEM DER LOD DEM SELV BLIVE INFLUERET
AF DET SÆRE MØRKE KENDT SOM MISBRUG AF
TILLID.-

Skrevet af ALFA OG OMEGA

Hvordan blev den længe ventede
Åbenbaring indledt?
Som den Evige Faders Udsending i Peru, mellem
1975 og 1978, fortalte Han sine oplevelser i
indledningen af Åbenbaringen og Telepatiske
Ordrer Han har modtaget fra den Evige. Hvad
der følger er transskriptioner af kassetten, der er
optaget fra Udsendingen i Peru.

- ALFA OG OMEGA: Se, jeg var som enhver
anden; Jeg har altid været som andre; kun her
udfører jeg ordrer; Faderen fortalte mig engang,
Han fik mig til at skrive på en notesblok, som
jeg stadig beholder; Han gav mig en besked,
Han fik mig til at skrive; jeg husker, at indholdet
sagde: Søn vælg, vil du tjene Gud eller fortsætte
dit verdslige liv?; dette er et valg, fordi du bad
om fri vilje i livet, som alle andre; Han gav mig
tre minutter til at tænke; det bør noteres... at han
gav mig mulighed for at vælge; så jeg skrev til
Ham ... jeg ville svare Ham telepatisk-Nej Søn,
skrevet, som du har anmodet om det skrevet;
hver sensation anmodes om af Gud, så jeg skrev
til Ham: Fader Jehova, jeg følger dig, fordi det
der er for mænd er ikke evigt, jeg foretrækker at
følge en, der er evig.
- Broder: Men lidt, var du lidt på det tidspunkt?
- ALFA OG OMEGA : Ja, jeg var.
- Broder: Syv år gammel, og du kan allerede se
forskel?
- ALFA OG OMEGA : Ja, ja; da, den notesblok

jeg stadig har, og det ark, gul på grund af årene,
gullig; jeg må have lagt det i kufferten, det er
et sted der omkring; Faderen fortalte mig: Ja
Søn, jeg vidste det, men du skulle bestå prøven;
selvom den Evige ved det, er du nødt til at bestå
prøven; for hvis du ikke kan bestå den, får du
ikke nogen erfaring.
- Søster: Men overraskelse Han dig sådan; lad os
sige ... bare sådan, uventet valgte Han dig?
- ALFA OG OMEGA: Ja, jeg har tænkt mig at
fortælle dig dette, alle tænkelige ting anmodes
om af Gud, ligesom alle andre én anmodninger
at opfinde, Jeg anmodede om at afsløre, hver
enkelt i sin lovgivning anmodede Gud.

Rullen og Lammet (Apocalypse 5)
Velkommen til oversættelseprojektet.
Vi præsenterer oversættelser af den Telepatiske
Besked Message, i sin Alfa stadie eller
indledende.
Denne meddelelse blev skrevet på spansk.
Planetary Fællesskabet, skal godkende disse

oversættelser. For på denne måde at finde de
bedste oversættelser.
Den Himmelske Videnskab, er den Telepatisk
Skrift; og dets symbol er Guds Lam.
Alfa og Omega, er forfatter til den kolossale
Telepatiske Skrift. Han har skrevet 4.000 ruller
frem til år 1978 i Chile og Peru.
Denne guddommelige Åbenbaring er forudsagt
i Johannes Åbenbaring som Rullen og Lammet
(kapitel 5). Denne Gudddommelige Videnskab,
forklarer oprindelsen af alle ting og bebuder
hvad der skal komme.
Åbenbaringen ventede i århundreder.
Åbenbaringen ville blive spredt over hele jorden,
og vil blive oversat til alle sprog i verden; og der
vil ikke være nogen tolk, der ikke deltager i det;
fordi for hvert bogstav oversat, er en prik lys, der
er vundet.

Her er Åbenbaringen af Lammet; og det betyder,
at kun én sendt af Faderen, du kan skrive
rullerne til Guds lam.
Hele Åbenbaringen af Guds Lam, vil være i
ruller af tyndt papir og pap; således at Skriften
måtte opfyldes, givet til verden; rullerne er
indeholdt i en af visionerne i Skriften; og der er
ingen ende på deres viden.
Du kan downloade bøgerne med et klik.

-Den Forfatteren siger: Dette er ikke mit, det er
til verden. Dette er offentliggjort på alle sprog.
Gud er universel. Guds ting er ikke eksklusivt til
nogen.

Himmelsk Videnskab

Man er født søgende efter sandheden; det indledes for
verden af viden, Åbenbaringen der ventede i århundreder
og århundreder; Jeres Skaber gør brug af
Leve- Doktriner for at føre verden videre.-

Besøg https://www.alfayomega.com/da/
og læs WHAT IS TO COME, Himmelsk
Videnskab and DIVINE ORIGIN
OF THE SILVER VESSELS.

Rullen og Lammet
(Apocalypse 5)

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

