Consciência Crística
CRISTO diz:
“Não é suficiente estar só preocupado com sua vida na Terra. Deveria estar igualmente preocupado
com a sua vida e bem-estar quando passar para as próximas dimensões.
“Aqui, mais do que nunca, você se encontra dentro da dimensão do ‘Ser’ a qual é a manifestação
exterior de sua própria consciência, mas, em medida bem maior do que quando na Terra.
“Quando na Terra, você cria um ambiente exclusivo a partir do tecido da sua consciência em geral, mas
também pode participar do ambiente do seu próximo, quando se conhecem ou vivem juntos. Isso
significa que quando está na Terra, pode mudar para um ambiente mais agradável, conhecer pessoas
mais agradáveis do que a sua própria consciência normalmente cria ou atrai em sua direção. Mas, esta
incompatibilidade leva ao atrito e ao desconforto.
As pessoas, ou se sentem fora de sua zona de conforto ou sufocadas pela consciência mais elevada
que encontram, e não vêem a hora de retornar para o meio ambiente de consciência menos elevada, em
que se sentem à vontade. Algumas pessoas são atraídas e nascidas em um estrato de consciência em
que se sentem estranhas ao ambiente e iniciam a trabalhar espontaneamente, até mesmo na infância, a
seguirem em direção ao estrato de consciência em que serão capazes de prosperar.
O nível de CONSCIÊNCIA com que você morre, é o nível que trará de volta.

As vezes, uma pessoa com um alto nível de percepção espiritual pode ser atraída, no momento do
nascimento, para uma família de nível espiritual mais baixo porque o ambiente fortalecerá sua
consciência e aumentará sua resistência espiritual enquanto luta em seus primeiros anos para retornar
ao seu verdadeiro ‘lar’ de consciência no estrato espiritual na Terra – e posteriormente, no outro mundo.
Da mesma maneira que você experimenta sua consciência pouco desenvolvida quando passa para
outra dimensão, também entra nas dimensões mais altas as quais refletem as suas próprias
consciências, quando houver reencarnado várias vezes e trabalhado para obter iluminação espiritual.
Perceberá que você e todos aqueles que encontrar, possuem a mesma consciência. Será magnetizado
para as condições que sejam compatíveis e por razão de sua própria criatividade, poderá contribuir
perfeitamente.
Se, ao passar para outra dimensão, a consciência foi viciosa e centrada no ego, o indivíduo reencarnará
rapidamente, uma vez que a sensação de desconforto será intolerável. Alegremente, tal pessoa retorna
para a Terra em outra identidade. Neste nível de existência, as condições terrenas parecem preferíveis
àquelas do mundo astral. Levam-se muitas vidas antes da alma se despertar para o fato de que a fuga
só é possível quando a mente humana se propõe a tentar elevar as percepções e a consciência para
uma zona de conforto mais suportável.
Quanto mais espiritual é a consciência de uma pessoa antes de passar para a outra dimensão, quanto
mais eles olharem para os seus passados, adquirindo uma percepção de controle do ego em suas
mentes e sentimentos, os danos e a infelicidade que causaram nas vidas de outras pessoas, maior será
o progresso espiritual deles.
Conforme vivenciam um remorso ardente, então a dor do remorso erradica o domínio egocêntrico em
suas mentes e corações, até que, pouco a pouco, eventualmente deixam esta vida plenamente
conscientes de que o CAMINHO do AMOR INCONDICIONAL é o único caminho a seguir.

Tais pessoas compreendem, reconhecem plenamente, e estão claramente conscientes de que toda a
miséria: doenças, privação, falta de êxito, infelicidade, derivam-se da falta de AMOR, em sua forma de
encarar a vida, as pessoas, o ambiente. A CRÍTICA é o maior obstáculo para a felicidade interior, pois é
altamente destrutivo. É refletido na vida de uma pessoa pois como diz o ditado, quem julga será
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julgado .
A crítica dos outros interfere com o bem-estar deles, e consequentemente, quando causamos danos aos
outros, mesmo que seja superficialmente, mais uma vez, os danos retornarão com juros.
Portanto, quando você se compromete a andar no Caminho de Cristo, deve compreender que é um
caminho sem tréguas de auto-análise e de achar a coragem de olhar para as suas ações na luz do
AMOR, disposto a ver a verdade a respeito de seus pensamentos e emoções.
Conforme segue adiante ao longo do caminho, se torna mais fácil entrar na percepção da verdade dos
outros, o que os impulsiona, o que os motiva, o que os faz cometer erros em seus relacionamentos, em
seus locais de trabalho e na intimidade de sua família.
Quanto mais empatia tiver pelos outros, compreender o que os motiva, perceber as dificuldades que os
impulsiona para ações mal consideradas, mais elevada se tornará a sua própria espiritualidade, seu
próprio senso de compaixão e amor em direção àqueles – que agora você percebe – estão realmente
fazendo o melhor que podem dentro do ambiente e circunstâncias que criaram para si mesmos.
Deste ponto de vista, se torna cada vez mais fácil pedir desculpas, até que chega o momento em que
você, vendo a verdade da outra pessoa tão claramente, não vê a hora de perdoar e apagar do seu
pensamento toda tensão e crítica com relação a ela.
Quando chegar a sua hora de passar para a outra dimensão, tal pessoa iluminada, vivendo em paz e
harmonia com o mundo inteiro, entrará em um estado absoluto de bem-aventurança e alegria. Eles vão
para a luz sem olhar para trás. Finalmente descobrem que passaram para aquela dimensão do Ser onde
estão completamente felizes e em paz.
Depois de um tempo, começam a perceber que há dimensões de existências ainda mais elevadas e
começam a se preparar, aumentando, expandindo suas consciências com o fim de absorverem as
vibrações ainda mais altas da Consciência Divina, e se tornam ainda mais criativos e transmissores
radiantes do AMOR INCONDICIONAL.
Tais pessoas são verdadeiramente a CONSCIÊNCIA CRÍSTICA.

1 - A expressão do ditado no idioma inglês é “ because when you judge, judgement comes home to roost “ ; na tradução foi usado uma
expressão adaptado ao Brasil, para melhor entendimento, sem alterar o sentido da mensagem.

