Energia de Consciência
‘Mantenha sua consciência íntegra, não fragmentada’
CRISTO diz:
"É da maior importância para a sua saúde, relacionamentos, sucesso na vida e para sua felicidade, que
você deva compreender totalmente a verdadeira natureza da Consciência (Cartas números 5 e 6 em
diante ) e de sua própria Consciência única.
"Você deve compreender totalmente que o que PENSA - SENTE - e FAZ, é uma ‘energia de
consciência’ que forma todo o tecido de suas experiências na vida. É a força motriz por trás de tudo o
que acontece com você e o que faz. É o terreno em que constrói sua vida e a reserva de força que dá
estímulo à sua vida diária. É tudo aquilo que você É além de sua alma neste presente momento. É o
completo escopo de tudo que pode ser e fazer neste exato momento. O estado de sua consciência limita
ou promove o seu bem-estar. Portanto, o conteúdo de sua consciência , o grau de sua consciência
espiritual, idéias, percepções, crenças, conhecimento, padrões de comportamento, as qualidades de
caráter , moral, são o seu tesouro do qual constrói sua vida. Você só pode construir sobre o que é no
presente momento. E o que construir será feito de elementos ou tijolos de sua consciência - nada mais.”
"Portanto, do mesmo modo que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo estão descobrindo se você quer mudar sua vida, deve primeiro mudar sua consciência.
(A Carta número 7 descreve como fazer isso, de forma muito clara)
"Quando dirige um carro, se certifique (se você é sábio) que cada parte do carro esteja em boas
condições de funcionamento. Cada pequeno fator que contribui para o bom funcionamento do seu carro,
deve ser considerado - a bateria carregada, os fios ligados, as velas limpas e colocadas no ponto,
combustível no reservatório, óleo no motor e assim por diante.
"Por isso, para criar uma vida feliz e bem sucedida, deve tomar o maior cuidado diariamente com os
vários elementos e facetas da sua consciência.
"Você se lembrará e tentará praticar a não criticar e não julgar, pois são esses a destruírem os outros e,
eventualmente, nos encontramos em situações semelhantes. Tentará controlar a sua raiva, procurando
em sua mente as razões pelas quais o alvo de sua raiva agiu desta maneira. Isso aliviará a sua ira.
Tentará achar traços adoráveis em todos aqueles que encontrar ou ver durante todo o dia, caso o
contrário, estará irradiando, inconscientemente, uma energia de consciência ofensiva que será pega e
ressentida pelos outros.
Possivelmente, todas essas facetas da consciência já são conhecidas por você. Mas agora quero lhe
falar sobre os perigos de fragmentar sua consciência.
Você o faz mesmo quando diz uma mentira inofensiva. Uma mentira com o propósito de iludir é um
insulto terrível para sua própria consciência e à consciência do seu ouvinte. Você pode pensar que isso
não tem importância, mas a mente envia um fluxo de falsa consciência na qual espera que as outras
pessoas construam suas respostas. Tal percalço em sua consciência, desde que você sabe que mentiu,
cria fissuras no tecido de sua própria consciência.
Onde há fissuras em sua consciência, há uma lacuna na força vital que você gasta em atividades e
metas, criando desordem na consciência que o mantém saudável e feliz. Mesmo em sua comunicação,
provocará uma falta de vitalidade e confiança, do que aqueles que tem o tecido de consciência íntegro e
saudável, conseguem transmitir quando falam com os outros ou mesmo quando deixam uma mensagem
verbal.

A consciência saudável é criada quando você trata os outros como gostaria de ser tratado. Portanto,
cumpra com as suas promessas ou faça com que a quebra de uma promessa não causará frustração,
ou infelicidade ou dificuldade indevida. Diga a verdade de tal forma que o seu ouvinte não fique
ofendido. O amor sempre encontra um caminho.
Não" fabrique" estórias para tornar-se um herói, heroína ou vítima.
Não exagere em uma circunstância de maneira alguma, pois pode iludir a mente de uma pessoa com
suas mentiras. Isso poderá ser mais danoso para ela do que você possa imaginar. Nunca induza uma
outra pessoa a tropeçar ou cair ao longo de seu trajeto diário.
Certifique-se de que tudo o que você pensa, diga e faça, seja uma junção de harmonia guiada em sua
mente e coração com amor e preocupação pelo bem-estar das outras pessoas. Desta forma, cria uma
base para uma vida íntegra e feliz. Você cria o tipo de consciência que é facilmente sintonizada com a
da Consciência Divina.
Então, os milagres acontecem.
Se não conseguir, examine sua consciência. Você mantém sua palavra?

