Criem vidas maravilhosas
‘Criem vidas lindas, e um sexo maravilhoso.’
CRISTO DIZ:
“Eu vim novamente para conversar, coloquialmente, sobre suas vidas e do jeito que abordam suas vidas
diárias. Vocês se levantam de manhã e não têm a menor idéia do que vêm pela frente. Vocês mergulham
em suas rotinas e falam palavras e sentenças, sem pensarem no provável impacto que causará em seu
ambiente, ou para as pessoas que estão escutando, ou o que estão criando para os seus futuros.
Vocês acreditam estarem no controle de suas vidas, mas de fato, estão todos agindo negligentemente,
em ignorância total do que estão criando para si mesmos, de minuto a minuto.
Igualmente importante, é que você carrega uma carga emocional na qual nenhum evento interessante
ou experiências excitantes, podem apagar essa carga emocional de seu coração e consciência. Onde
quer que vá, a carga emocional reduz suas vibrações de consciência em seu sistema nervoso e, em
seguida, em suas células físicas, reduzindo nelas a força de vida e seu modo de funcionamento incluindo a sua eficiência no auto-reparo.
Quando você encontra oposição, o ego humano reage em defesa pessoal. A função do seu ego como
‘Guardião de sua Individualidade’ é garantir a sua sobrevivência. Portanto,este vem em sua defesa e
você sente que qualquer forma de oposição é intolerável e insuportável.
Como resultado, vocês encontram suas mentes e emoções se tornando agitadas, ressentidas e
acaloradas e vocês querem revidar para afastar a oposição, sendo justificado ou não.
Isso é algo que as pessoas precisam entender sobre o Ego – é absolutamente desprovido de
discernimento ou percepção espontânea de justiça.
Quando você é controlado pelos Impulsos do Ego, as vibrações de consciência que está emitindo, estão
tão fora de equilíbrio, tão desprovidas de bom senso, que estas afetam negativamente as pessoas ao
seu redor e criam um padrão de consciência com tanta desarmonia, que começam afetar suas
experiências, atividades e situações futuras.
É de vital importância para suas futuras vidas e bem-estar, que acordem para o fato de que não são
vítimas de suas circunstâncias e experiências em suas vidas – mas, os CRIADORES destas.
Por exemplo, se durante o dia você cria um tumulto, ou uma discussão com seus colegas de trabalho ou
chefe, quando volta para casa a noite para os seus mais próximos e queridos, provavelmente ainda
estará sob controle do ego rancoroso. Se for assim, já não falará mais partindo da tranquilidade de sua
verdade ou de quaisquer valores espirituais que possua – pois esses, estarão sendo ofuscados e
alterados pelas emoções descontroladas que criou para si mesmo no trabalho no início do dia.
Da mesma forma, pela manhã, você sai de sua casa,(a qual deveria ser um lugar onde o espirito é
renovado e o coração erguido em calor), mas se dirige para a porta da frente envolto de preocupações
matinais de reações mal humoradas de seu parceiro e para com o seu parceiro.
Talvez tenham discutido por causa de uma queixa ou outra, e tentaram amenizar a situação com sexo,
apenas para descobrirem que, embora o sexo parecia-lhes trazer mais próximos um do outro,
emocionalmente, não os satisfez e não amenizou o rancor. Devem compreender que quando praticam
sexo desprotegido, não trocam somente fluidos corporais, mas, também suas consciências.
A consciência de muitas pessoas estão constantemente tão reativas, até mesmo hostis para com a
humanidade e a vida em geral, que não só reduz a saúde física do indivíduo, mas também afeta
negativamente o bem-estar físico e emocional do parceiro.
Quando, após uma briga nociva, você tiver relações sexuais para fazer as pazes estará também
permeado com a consciência de maus sentimentos do seu parceiro. Inconscientemente, você leva isso
para o trabalho assim como para você mesmo.

Estou explicando para você exatamente como o seu mundo terreno ( o qual vocês o chamam sólido), mas
que na verdade é energia de CONSCIÊNCIA – é formado de consciências de mau humor, ou aquelas de
amor e bom humor – afetando sua saúde e desempenho na vida para o bem ou para o mal. Qualquer tipo
de consciência que esteja criando, você deixa suas impressões energéticas em tudo o que
encontra>incluindo o seu carro, seu computador e qualquer outra coisa que esteja usando durante o dia.
“Como pode ser isso?” Você provavelmente perguntará.
Porque o seu universo inteiro com todas suas galáxias, é somente CONSCIÊNCIA –
AMOR/INTELIGÊNCIA em Sua forma mais elevada trabalhando através das interações do
eletromagnetismo.
O ELETROMAGNETISMO é realmente a ‘substância’ do poder da mente humana e impulsos
emocionais – como são vistos dentro do campo da vida terrena.
Leia as Cartas números 5 e 6 até entender completamente que nada é sólido. Tudo o que você vê,
sente, toca são realmente IMPULSOS DE CONSCIÊNCIA que se tornam visíveis através do
eletromagnetismo.
Quando tiver entendido isso completamente e perceber o verdadeiro lugar que ocupa na criação de boa
saúde ou na falta dela, na felicidade ou infelicidade PARA SI MESMO E AS OUTRAS PESSOAS – você
estará convencido de que a única maneira sensata de andar adiante é,
ANDAR NO CAMINHO DE CRISTO>>..o CAMINHO DO AMOR INCONDICIONAL.
Como pode começar a mudar seus padrões de pensamentos normais e controlar suas emoções
indisciplinadas?
Você pode fazer isso, exercitando a força de vontade. Mas quando depende da sua força de vontade,
está se apoiando na mesma consciência do ego, que faz com que você perca o seu senso de equilíbrio
emocional. Isso é o mesmo que usar melado para limpar melado.
Ou também pode aprender a controlar o Ego procurando conhecer e fazer contato com a FONTE do seu
SER,
A qual Eu chamei de ‘Pai.’
Leia as Cartas números 7 e 8.
Você não está sozinho. Com oração e meditação constantes, eventualmente você fará contato com
AQUELE o qual provará ser sua maior fonte de bem e conforto no mundo.
Sem dúvida alguma, muitas pessoas escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena os
preservativos. A resposta vibrante do Cristo é:
Nenhuma idéia criativa vem das células do cérebro humano. As pessoas que inventam e criam algo
novo, recebem a nova idéia do Universal. O que quer que venha do Universal pode ser usado para
beneficiar a criação.
A criação dos preservativos foi um dos presentes mais amorosos, maravilhosos e abençoados à
aparecer na Terra, tanto fora como dentro dos laços do matrimônio. Trouxe um alívio para mulheres
extremamente sobrecarregadas pelas exigências de homens molestadores. Tem sido um meio de
poupar crianças não desejadas a miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter
nascido na pobreza e morrido prematuramente. Com a chegada da Aids, o preservativo é certamente
um meio de proteger um parceiro.
Mas, deve ser compreendido, que há facetas da existência onde a MORALIDADE deveria ser
exercitada. A Carta número 9 é muito clara sobre o que é a VERDADEIRA moralidade sexual, um sexo
abençoado e verdadeiramente ESPIRITUAL, os quais a igreja não sabe nada.

