O Verdadeiro Reino do Céu na Terra
Este é o CRISTO falando - Janeiro 2006.
O verdadeiro REINO do CÉU na Terra.
‘Eu gostaria que pudesse ver e experimentar o mundo como poderia ser realmente para você. O mundo
vivente, a criação toda ressoando de alegria. O seu mundo foi criado pelo AMOR, concebido pelo
AMOR para satisfazer as necessidades pessoais de cada entidade viva como tem evoluído através dos
milhões de anos de existência. Se apenas pudesse tornar-se consciente dessa alegria gloriosa e AMOR
incandescente enquanto caminha no seu jardim ou pelo campo.
Se apenas pudesse entrar na consciência de uma magnífica árvore em sua forma robusta e alta,
espalhando seus galhos para que os pássaros possam pousar ali e fazer seus ninhos. Se apenas
pudesse entrar na consciência de um pássaro enquanto este encontra o melhor local para se aninhar,
experimentar o seu prazer e sentir o amor pela árvore a qual o fornece uma moradia e sombra.
Por toda a parte, há reciprocidade de amor fluindo entre os seres vivos, as plantas, os insetos, os
pássaros, os animais, os peixes e seus ambientes. Somente os predadores se colocam fora dessa
consciência amorosa.
Estude os olhos dos predadores, de todos eles e compare sua intensidade feroz com os olhos dos
herbívoros não violentos - Lá você verá a ferocidade de um e a tranquilidade do outro.
Como Eu disse quando vivi em seu mundo:
‘Os olhos são a luz da alma’. E o que você ainda não percebeu é que todos os olhos irradiam ao mundo
a qualidade interior do ser. Irradiam a consciência interior que abençoa o que vê - ou causa desconforto
com o seu mau humor.
Quando você vive inteiramente dentro da consciência humana, seus pensamentos, hábitos de falar, sua
avaliação contínua das pessoas e das aparências, é incapaz de tomar parte nessa ALEGRIA de
EXISTÊNCIA a qual cresce espontaneamente na consciência de todos os seres vivos não violentos experimentada por todos os seres vivos pacíficos - a menos que a seca os negue o alimento.
Você não pode sentí-lo, pois as suas mentes têm-se desenvolvido da lógica e da razão, e você age de
acordo com a sua vontade, imaginação, desejos e através do ego - e toda essa atividade mental
bloqueia a sua mente espiritual na parte superior de sua cabeça; impedindo o contato do sexto sentido
com o mundo lindo em que vive e do qual não tem a menor compreensão. Pode ver os corpos e as
atividades dos insetos, pássaros e animais, mas não pode entrar em suas consciências tão inocentes, e
cheias de vitalidade incontaminada.
Pode pensar que a consciência deles é como a sua. Mas erraria - pois todos os seres vivos, exceto os
humanos, vivem intuitivamente - e se comunicam de uma forma que é impossível para os humanos.
Sim, eles se comunicam muito claramente - de longas distâncias. Sim, se comunicam e juntos se
regozijam, de uma forma que você jamais saberá.
É o eremita que se senta pedindo esmola, que medita e que pode subir até o infinito e experimentar a
alegria e a glória da Consciência Divina na qual Nós, você e EU, TODOS vivemos e extraímos a nossa
vida eterna e o nosso ser. O Eremita pode experimentar isso no silêncio e quietude de sua mente, e
pode ser elevado em tal êxtase que não tem a necessidade da vida mundana - de fato, ele foge dela.
As pessoas dirão: “Que maravilha, ele renunciou sua vida para Deus”. Mas esta é uma percepção
errônea. Ele renuncia sua vida cotidiana normal para encontrar a VERDADEIRA VIDA de GLÓRIA da
qual toda a criação extraiu sua forma e ser. Não pode haver maior experiência de uma radiação
brilhante e de êxtase espiritual do que esta.

Mas - é o escapismo que oferece grandes recompensas, ao mesmo tempo, o que faz derrotar os
propósitos da existência em seu mundo.
É admirável e maravilhosamente edificante descansar no esplendor do Amor absoluto, da Tranquilidade
e possuir o conhecimento dessa dimensão maravilhosa da eternidade por si mesmo. Aqui, sua mente
pode entrar nas facetas transcendentes do conhecimento universal.
A SUA VIDA HUMANA ADQUIRE NOVO BRILHO, LUZ E ALEGRIA E UM SIGNIFICADO MAIOR.
Mas não é o seu propósito verdadeiro na vida.
O seu verdadeiro propósito na Terra é EXPRESSAR em pensamentos, palavras, ações e desejos, a
DIVINDADE na qual você tem o seu ser.
Pode fazer isso através da meditação, através da purificação dos pensamentos negativos, por alcançar
aos outros durante o dia e oferecê-los um sorriso amigo, o reconhecimento do seu ser - que também
estão VIVOS e portanto são importantes - coexistentes com você, não importa os seus status na vida.
Que alegria enorme é ser capaz de amar o homem que caiu na miséria, não possuindo nada de coisas
materiais, forçado a mendigar para viver, na mesma medida que você pode amar aquele que criou uma
riqueza incalculável, prestígio, e vive uma vida que é invejada pelos outros. Esta capacidade de amar a
todos sem reservas é de fato AMOR DIVINO - o amor incondicional puro. É uma qualidade da mente e
do coração, onde todo o sentimento de superioridade e inferioridade já não existe mais.
“Por que isso deve trazer tanta alegria?” pode-se perguntar:
Isso lhe dá uma alegria muito além da imaginação, pois você superou todas as exigências e senso
crítico do ego que julga e humilha os outros.
Que enorme libertação de espírito experimentará, quando puder ser finalmente, insultado, ou
defraudado por outro, mas ainda for capaz de olhar além de suas palavras e ações e perceber sua
divindade. Agora pode descansar em um estado de aceitação tranquila de que o mundo humano pode
tentar fazer contra você, mas nunca deixará de sorrir - porque o seu mundo é onde o sol brilha e onde
há luz espiritual criado pelo Divino - e você está consciente de que aqueles que tentam prejudicá-lo
ainda não conseguiram encontrar este mundo sagrado, concebido e formado pelo Amor Puro.
Sabendo disso com tanta segurança, com tanta clareza, como pode NÃO ter uma compaixão e
preocupação mais profunda por aqueles que lutam, às vezes, bravamente com seus egos confusos?
A medida que aprender a amar igualmente todos os estados dos seres humanos, chegará a intuir o
estado atual do ser terreno de cada pessoa e poderá perceber por si mesmos o que é valioso na vida e
o que é um mero ‘disfarce’ do ego para conforto e prestígio.
Você já não será mais desviado do seu caminho - ou mesmo movido pela aparência exterior.
Se estudar as Cartas números 5 e 6 poderá ver claramente porque eu digo que o mundo é feito pelo
AMOR, EM AMOR, e sustentado pelo AMOR. Quando compreender completamente porquê é dessa
maneira, será possível ir mais além em sua realização e verá que ter qualquer pensamento contrário ao
AMOR o deixa fora da Realidade básica da Existência - o coloca em um mundo sombrio onde não mais
pode ver o mundo criado pela Consciência Divina após o Big Bang - só pode ver as IMAGENS daquele
mundo vivente, mas não pode sentir sua alegria.
Pense por um momento em seu mundo como é hoje - a mentalidade comum dos homens e mulheres
governados pelos seus egos - e em seguida pense na alegria e na beleza do QUE REALMENTE É, um
pouco mais além da sua visão normal - fora do alcance de seus olhos, por causa do pensamento
humano - e do COMPORTAMENTO HUMANO.

Todas as minhas Cartas estão direcionadas unicamente à ajudá-los a sair de qualquer sofrimento atual
que estejam suportando, e fazer um contato genuíno com a Consciência Divina a qual começará a
trabalhar imediatamente no restabelecimento da sua saúde, força e orientação interior em direção aos
objetivos mais elevados da existência. Você pode sair do seu inferno-mas só VOCÊ pode fazê-lo por si
mesmo. VOCÊ deve dar início ao trabalho, e pode convidar a Consciência Divina para entrar em sua
mente e coração para lhe dar força adicional assegurando o seu êxito.
A medida que mais e mais pessoas de uma espiritualidade semelhante e percepção espiritual se unirem
para buscar o Reino do Céu na Terra, assim haverá focos de luminescência espiritual iluminando esse
seu mundo sombrio, convidando uma quantidade maior de seus membros para acompanhá-lo em sua
felicidade.
Como pode purificar sua consciência? Lembre-se de que se confiar SOMENTE em sua própria
consciência humana, estará chamando o seu ego para expulsar os seus pensamentos egocêntricos - e
isto é impossível.
O ego não pode superar o ego. Você deve se despertar para à compreensão de que acima da
consciência humana está a Super Consciência da Consciência Divina descrita nas Cartas números 5, 6,
7 e 8. Na Carta número 6 - páginas 21-24.
Você nunca será capaz de entrar na consciência da vida vegetal e dos insetos, pois o seu mundo é o do
pensamento lógico. Mas, pode criar o Céu na Terra ao aprender a entrar em contato com a Consciência
Divina e convidá-LA para preencher a sua mente e coração, lhe dando nova orientação para o seu
pensamento - e em seguida para a sua vida e também para atividades futuras.
Eu anseio que encontre a verdadeira independência do ego e que entre na alegria transcendente da
Divindade enquanto ainda estiver na Terra.

