Vida mais abundante
CRISTO DIZ:
‘Eu disse, quando caminhei na Terra na Palestina, ‘VIM PARA TRAZER-LHES UMA VIDA MAIS
ABUNDANTE.’
‘Há alguém nas Igrejas Cristãs, que realmente compreendeu esta afirmação?
‘Vida mais abundante em suas mentes humanas pode significar mais energia, vitalidade, e saúde talvez até mesmo riquezas. Mas da minha perspectiva de ter me TORNADO a individualização da VIDA
EM SI, quis dizer algo tão além de suas percepções humanas neste momento, que Eu sei que este é o
momento exato para tentar elevar as suas consciências para os níveis mais altos de consciência
espiritual onde vocês começarão a vislumbrar a VERDADE que tentei revelar aos Judeus na Palestina.
‘VIDA MAIS ABUNDANTE!! Nas palavras iniciais dessa afirmação, quis deixar claro que as suas
percepções humanas são limitadas. De fato, a menos que você já tenha andado em um verdadeiro
caminho espiritual, buscando a realidade DAQUELE o qual deu forma e consciência à toda a criação,
estará vinculado pelo seu governante ‘Soberano’ - o Ego.
‘O EGO limita intensamente a amplitude de suas percepções e visão humana, desde que força a sua
consciência a focalizar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência.
'É somente quando a alma de uma pessoa, primeiramente envia uma mensagem para a sua consciência
que há mais na vida do que o ‘si mesmo’, que o indivíduo começa a querer descobrir mais sobre a vida e
as Origens desta.
‘Conforme a consciência da mente humana vai se despertando gradualmente da sua longa
subordinação ao Ego, então começa a questionar sobre o que há além do seu conhecimento atual. No
princípio de sua busca pelo conhecimento maior sobre o desconhecido, provavelmente será atraído para
uma religião, pois ao que parece, humanamente falando, é que as Igrejas devem possuir os segredos da
Fonte da Vida dentro de sua sabedoria e ensinamentos.
‘Esta submissão Cristã ao domínio Religioso humano, que afirma saber os segredos do universo, é um
bom jardim da infância para a abertura de uma consciência que é dirigida pelo Ego.
‘Adorarás a Deus; Não matarás; não roubarás; não cometerás adultério nem desejarás a mulher do
próximo; não difamarás e não mentirás; não invejarás os bens do seu próximo e assim por diante.
‘Todas essas regras pertencem ao controle do Reino do Ego. Estas não se aplicam aos reinos
espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos.
O primeiríssimo mandamento: ‘Adorar o Senhor, teu Deus’ é um conceito pagão.
OS PAGÃOS elevam seus deuses em adoração. OS ADEPTOS ESPIRITUAIS vão mais além dessa
prática elementar humana e iniciam a experimentar a infinita Consciência Divina, a qual transcende
todas as formas de consciência na Terra.
‘Ao tornar-se membro de uma Igreja - especialmente a Cristã e a Judaica, a primeira regra é se lembrar
o tempo todo de que você veio de uma grande FONTE, a qual lhe deu individualidade e consciência.
Por isso, deve se abster dos impulsos do Ego.
‘Os Impulsos do Ego o impelem à agarrar aquelas possessões as quais, você acredita que o farão mais
confortável ou feliz, e empurrar, se defender fisicamente se necessário, daqueles elementos e coisas as
quais os tornam desconfortável ou que são perigosas para sua vida e bem estar.

‘Ao entrar em uma prática religiosa, sua atenção imediata é atraída para Deus, e você é ensinado que
para ‘agradar’ a Deus e para garantir a sua própria felicidade, deve evitar todos os impulsos do ego
listados acima. Mas isso ainda é um preceito impulsionado pelo Ego. Desde que o propósito não
reconhecido atrás dele é o objetivo de encontrar a felicidade e a segurança.
Se pertence a uma Igreja Cristã, então o que geralmente ocorre é o seguinte:
‘Se não agradar a Deus - você peca’.
‘Como pode ver, esta afirmação limita gravemente sua capacidade de apreciar a vida. Você é colocado
em uma jaula que aprisiona sua mente dentro dessas advertências terríveis de que, a menos que
agrade a Deus, pecará e que a punição seguirá inevitavelmente. Não se é dito como esta punição será
reconhecida, MAS A AMEAÇA PESA SOBRE A CABEÇA DOS PAROQUIANOS. Algumas pessoas se
tornam muito deprimidas por causa desse ensinamento.
‘Esta é uma restrição severa do IMPULSO DA VIDA a qual é, no sentido mais completo, a ALEGRIA
sem limites, entusiasmo, o riso, o amor, a espontaneidade, um sentimento de bem-estar e uma
sensação de otimismo interior - que a vida nunca o decepcionará - que terá o suficiente para comer,
beber, se vestir e tudo o que seja necessário para fazer suas vidas felizes.
‘A VIDA é um fluxo ativo de consciência tendo originado da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL. ELA une - e desperta SEMENTES em plantas, animais e seres humanos, e os impele a crescer de acordo com um
plano inato o qual a ciência chama DNA.
‘Este é o verdadeiro IMPULSO DA VIDA universal e eterna, a qual é sua pelo direito de nascer neste
mundo. Pode testemunhar isso nas crianças, antes de suas pequenas mentes, ensinadas pelos adultos,
começarem a querer saber se a VIDA é realmente segura e livre da dor e da miséria como haviam
pensado. Instintivamente, os bebês se deitam de costas e agitam seus braçinhos e perninhas
gorgolejando de tanto rir. ‘ESTAR VIVO É BOM’, dizem. Desde que tenham tido a boa sorte de haver
nascido em famílias amorosas que lhes satisfazem todas as necessidades.
‘Mas existe um ASPECTO DE VIDA bem mais profundo - o qual é realmente a CONSCIÊNCIA
UNIVERSAL que se torna criativa dentro de sua própria criação das galáxias e da própria Terra.
‘É um aspecto que me foi dado a perceber e COMPREENDER claramente quando estava no Deserto
Sinai na Palestina. Vi que a ORIGEM da VIDA, a FONTE do nosso SER, sempre se manifestava
através de todas as coisas vivas das menores para as maiores, de uma pequena planta para um
elefante, de uma forma muito especial, uma forma muito inteligente.
Era tão consistente, que você poderia chamá-LO a NATUREZA DAQUELE o qual deu existência a todas
as coisas criadas.
‘SUA NATUREZA é também a FONTE de toda a maravilha, alegria, felicidade, a realização pessoal e
criatividade terrestre.
‘Não importa onde os seres vivos, humanos e animais possam ir, estão literalmente apoiados de minuto
a minuto pela NATUREZA de nossa FONTE DO SER interior. Não há escapatória. MAS - até Eu vir
para a Terra e então até que retornasse através da mente do meu Canal, essa grande VERDADE foi
ensinada, mostrando o seu significado pleno.
‘Você não precisa perseguir a felicidade, ou o êxito, a expansão de seus sonhos, a saúde - porque
TODOS ESTES já estão dentro de você, sendo impressos em seu interior pela sua FONTE do ser, sua
FONTE DE VIDA. Todas essas coisas que tão ardentemente anseia - são SUAS. Mas não parecem
suas porque estão escondidas debaixo de sua estrutura mental, crenças, opiniões criadas, e
transmitidas pelos seus antepassados e pelos ancestrais antes deles - e já é tempo que você - e o
quanto mais de vocês sejam capazes de tomar as medidas necessárias, e possam iniciar uma
reprogramação total de seus programas mentais.
‘Se livre dos mitos, dos bichos papões, dos medos, dos desesperos, das frustrações, das angústias, e
acorde - LEVANTE-SE e PERCEBA que isso tudo está em sua mente, nascidos do seu
condicionamento mental, e LIVRE-SE DELES.’

‘Mais fácil dizer, do que fazer’, pensará sem dúvida, mas a GRANDE VERDADE do SER é ESTA:
‘VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO.’
Há professores que pregarão pensamentos positivos - mas nunca ensinei isso. Eu lhe disse claramente
que o REINO DOS CÉUS ESTÁ DENTRO DE VOCÊ. O que quis dizer foi que a VIDA é a fonte de
TUDO o que você poderia querer - desde que a permita a trabalhar em você varrendo todas as dúvidas
E ACREDITANDO QUE O LEVARÁ À PROSPERIDADE, ALEGRIA E REALIZAÇÃO PESSOAL a ponto
de poder livrar suas mentes e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego.
ISTO foi o que Eu quis dizer quando disse: ‘Vim para lhes trazer uma vida mais abundante.’
Vim - e estou vindo agora - para despertá-lo ao fato de que a VIDA dentro de você, primeiro o faz
crescer, então faz com que cresçam os seus planos, esperanças e expectativas, e lhe traz tudo o que é
necessário para capacitar seus planos, esperanças e sonhos a crescerem de maneira correta e perfeita
a qual também trará vida para outras pessoas. ESTA, entra em suas dificuldades e traz a cura onde seu
coração dói ou quando os seus corpos sucumbem à doença, remenda catástrofes em sua vida da
mesma maneira em que cura os ossos quebrados, também satisfaz todas as suas necessidades
conforme surgem - de maneira perfeita. E, a VIDA, ao contrário dos seres humanos, mantém um
sistema de ordem em tudo o que se compromete a fazer.
Todas estas são ‘VIDA MAIS ABUNDANTE’ - mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas
palavras à prova. Pense claramente em seu desejo mais estimado. Leve-o para a Consciência Divina
em meditação silenciosa, PEÇA, e agradeça sinceramente pelo o que está recebendo.
O pedido está preenchido com VIDA e deve vir a se manifestar exatamente da mesma forma que uma
semente cresce quando é plantada e regada. Espere, continue agradecendo constantemente, nunca
duvide e você receberá uma resposta muito clara.
‘É possível que depois de ler essa mensagem, que ‘todas as coisas belas e saudáveis, incluindo a cura,
sejam suas’, você se pergunta por quê ainda tem a sua doença crônica ou está na pobreza apesar de
sua oração e fé. Você seriamente se questiona o quanto pode realmente acreditar.
‘Eu só posso dizer que a verdadeira fé é uma condição relativamente rara.
‘O que e a VERDADEIRA FÉ?
‘ É um momento de imensa convicção transcendente quando você SABE muito além de toda a
descrença negativa e temerosa, que a VIDA É mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente
em controle dos elementos atômicos do que qualquer doença possa ser. Então – como centenas de
pessoas criticamente e cronicamente doentes testemunharam ao longo dos séculos, o tão ansiado
inimaginável milagre ocorre, e imediatamente se sente um influxo de calor e poder, talvez uma luz seja
vista, e, se experimenta a plenitude da mente e do corpo onde antes havia doença.
‘É possível. Os milagres também ocorrem ao longo de um período maior, e portanto são
desconsiderados, mas podem ser tanto o resultado da fé permanente quanto da cura espontânea.
Outros milagres de ‘realização de necessidade’, ocorrem com muito mais frequência do que você
percebe.
Procure ACREDITAR, ore para ter FÉ - e quando menos esperar, lhe será dado. Procure ser
absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e fazer contato com o Divino - e
certamente lhe será dado.
‘É uma Lei da Existência que quando PEDIR, receberá. Quando PROCURAR, o que procura lhe será
revelado. Quando BATER, será aberto para você.
‘Sejam consolados. Acreditem!’

