Rachaduras em seu planeta
Eu vim desta vez, não para falar sobre belas passagens de encorajamento espiritual para despertar
seus anseios espirituais, mas para alcançá-los em suas vidas diárias com sua própria linguagem
coloquial, para esclarecer o que as pessoas estão fazendo diariamente para si mesmas – seus corpos,
vidas, relacionamentos e, para o planeta em geral.
São seus pensamentos – que levam até as palavras, que levam até as ações, com os quais estou
particularmente preocupado neste momento.
Pessoas de todas as raças e culturas – escutem-me!
A maioria das pessoas que pensam, percebem que toda a sua tecnologia científica e industrialização
difundida, estão matando o seu planeta lentamente.
Você reconhece isso.
Mas quando irá acordar para a compreensão, que é de uma importância vital de que seus pensamentos
do ego, suas palavras, ações são igualmente destrutivas do seu planeta porque estas são formas de
energia de consciência – e formas de energia de consciência, são precisamente de onde o seu mundo é
criado – de formas de energia de consciência.
Seu mundo todo não é nada mais do que uma forma gigantesca de energia de consciência, composta
de bilhões de formas de consciências individuais que surgiram com base no Vazio da Consciência
Universal, a qual, você poderia chamar de ‘Deus’ e tem evoluído a partir do nada aparente, para o seu
estado atual através dos seus próprios desejos e anseios.
Portanto, você deve tentar compreender que, quando diariamente, despeja sua consciência egóica
através dos seus pensamentos, palavras e ações em seu mundo, está enviando formas de consciência,
as quais são totalmente contrárias às Leis da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL.

Você está ajudando bilhões de pessoas que pensam da mesma maneira a criarem uma força destrutiva
em conflito direto com a sua FONTE do SER, CONSCIÊNCIA UNIVERSAL, a qual apóia e sustenta
toda a existência.
Inevitavelmente, RACHADURAS NA ESTRUTURA DO SEU PLANETA ocorrem e as pessoas passam
por tornados, terremotos, enchentes, e tempestades de neve – os quais são uma TOTALIDADE de
manifestações físicas das violações da LEI UNIVERSAL, a qual é o AMOR INCONDICIONAL, que rege
seu mundo.
Isso significa que o amor de ‘Deus’ foi retirado do mundo?
Não! Não existe tal coisa como ‘castigo de Deus’ – porque tal Deus individualizado com ‘pensamento
humano’ não existe. Isso é um mito, o qual deveria ser apagado da mente das pessoas.
Mas, o seu planeta e você mesmo, foram individualizados da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL, que EM SI
MESMA, é uma Lei a qual, Eu constantemente repeti quando na Terra – a LEI da FÉ no bem e no mal. A
LEI da CONVICÇÃO.
O que quer que vocês verdadeiramente acreditem – bom, mal e indiferente será eventualmente
manifestado em suas vidas.
Portanto, estejam avisados, e usem o conhecimento neste website para livrá-los
destrutiva do mundo - A consciência do ego.

da Consciência mais

Ir à igreja não os ajudará. A adoração de Domingo não os libertará.
Sua única esperança de livrar-se do ego, e da consciência destrutiva do mundo, é seguir o CAMINHO
DE CRISTO.
O Caminho de Cristo é o CAMINHO, o qual Eu pessoalmente segui e vivi depois de total iluminação no
deserto – iluminação que me capacitou a retornar a Nazaré, e embarcar em uma vida nova de cura,
ensinamento, e controle dos elementos. Devido ao meu ensino estar em oposição direta ao ensino
judaico, que falava de punição, e um Jeová vingativo, consequentemente, fui crucificado. Qualquer outra
explicação da minha crucificação é espúria e totalmente falsa.
Antes das minhas seis semanas no deserto da Palestina, Eu era ocioso, sem conquistas. Após minha
iluminação, me tornei o único guardião dos segredos da criação e criatividade.
Minha iluminação está explicada completamente na Carta número 1, e minha percepção transcendental
completa da verdade da existência em si, está esboçada em minhas Cartas.
Estas são oferecidas, gratuitamente, para todos que tem a vontade e a coragem de ANDAR no meu
CAMINHO DE CRISTO, levando-os eventualmente, à iluminação, liberdade do ego e a entrada no Reino
dos Céus.
A Iluminação pode vir em várias formas – pode vir como uma experiência maravilhosa, a qual
imediatamente transforma sua percepção da sua FONTE do Ser e sua compreensão intelectual anterior
do seu mundo. A iluminação verdadeira é o influxo da Consciência Divina em sua consciência humana,
a qual você nunca perderá, e a qual transforma suas atitudes permanentemente para com o seu Criador
e sua vida em geral.
Ou – através do estudo persistente das minhas CARTAS, pequenos momentos de percepção
extraordinária, pequenos momentos de iluminação entrarão em sua mente, e mudarão o foco de sua
visão interior – ou – limparão as lentes através das quais você vê o mundo, e julga a validade de todas
as suas opiniões e crenças.
Gradualmente, perderá as ilusões, que as cegaram e se encontrará ganhando domínio de sua mente e
ações, levando-o à integridade em todos os aspectos de sua individualidade.
Andando no CAMINHO DE CRISTO – como está exibido em minhas CARTAS – é um trabalho para a
vida toda, conduzindo-o diretamente para a libertação da ansiedade e do querer.
Enquanto lê minhas Cartas, encontrará nelas tanto a minha presença quanto o meu Amor.

