Deus existe mesmo?
Eu voltei a falar com você em uma linguagem coloquial, para mostrar vários problemas que as pessoas
enfrentam quando se encontram na Terra.
Estou fazendo isso, por meio da mente de meu Canal, pois aqueles que realmente aceitaram a
VERDADE contida em minhas Cartas e tentam essa prática diariamentemente por meio da profunda
compreensão dos segredos da criação, finalmente encontraram um imenso alívio do fardo pesado que
carregavam no passado.
Descobriram, com alegria, que a humanidade não nasceu para ser vítima das circunstâncias.
Descobriram um “MEIO” verdadeiro e confiável, para superar as dificuldades ou suportar os
contratempos com a força interior e até mesmo com felicidade.
O que é esse"MEIO"?
É a FONTE de toda a EXISTÊNCIA - não o tipo de Deus como é o Jeová descrito na Bíblia, mas a LUZ
UNIVERSAL do SER,a qual é vivenciada pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as
pessoas que tem um grande anseio de se aprofundar nas VERDADES espirituais (não da religião),
descobrirão que possuem um potencial natural para o misticismo. Quando isso acontecer, tais pessoas
não perguntarão mais:
"Deus existe mesmo?"
mas saberão além de qualquer dúvida, que existe uma CAUSA PRIMEIRA universal, magnificamente
potente, a FONTE UNIVERSAL do SER, da Qual todas as coisas tiveram forma individualizada; e
através da magnífica ENERGIA DA CONSCIÊNCIA todas as coisas viventes e inanimadas são
sustentadas e mantidas por todo o período da vida terrena.... e para sempre.
Você consegue entender quanto é maravilhosamente edificante e gloriosamente emocionante, descobrir
que não é realmente uma alma oprimida, uma vítima das circunstâncias, nascido para ser preso nas
rotinas as quais nasceu, ou no abismo em que caiu nos últimos anos?
Você consegue entender quanto é entusiasmante chegar na total e clara compreensão, de que esta
ENERGIA DA CONSCIÊNCIA UNIVERSAL estava dentro de você por todos esses anos, mantendo
secretamente e quietamente o crescimento, a nutrição, a cura, a proteção contra os germes,
assegurando a substituição das células mortas, proporcionando força adicional aos músculos e aos
tendões quando era necessário fazer exercício extraD todas essas atividades maravilhosas, dentro do
seu corpo, são sim realizadas sem nenhuma ajuda de sua parte.
Você consegue enxergar que, dia e noite, é sustentado por - algo que não conhece? Os cientistas
podem explicar todas essas atividades, mas não podem nem começar a explicar o grande IMPULSO DO
SER, o qual estimula-os a agir.
Posso lhe dizer - porquê foi dado a mim a iluminação plena na Terra e porquê ascendi através dos
vários níveis de LUZ, até me encontrar nos mesmos limites do EQUILÍBRIO ETERNO, na qual a nossa
mesma CAUSA PRIMEIRA, FONTE de toda A EXISTÊNCIA, reside em um VAZIO de Quietude e
Silêncio
Eu conheço a verdadeira natureza da nossa PRIMEIRA CAUSA, porque Eu mesmo sou SUA
individualização quase perfeita.
VOCÊ e EU, que sou o Cristo Ascensionado, conhecido como ‘Jesus’ quando estava na Terra, somos
AMBOS provenientes da mesma FONTE, que Eu chamei de " PAI " porque, depois da iluminação, me
dei conta de que A FONTE é o VERDADEIRO PAI / MÃE, DE TODA A CRIAÇÃO.

Os pais humanos são apenas os meios de veículos da criação através da qual a FONTE DO SER
trabalha.
Confiem em mim, pois Eu sei acima de qualquer dúvida e posso lhes dizer sinceramente que:
'Embora seus pais possam te decepcionar, quando você, seguir o MEU CAMINHO - o CAMINHO DE
CRISTO, eventualmente descobrirá que o PAI é uma FONTE inesgotável de abastecimento, cura,
orientação, apresentação de oportunidades inesperadas, inspiração e alegria.'
Onde quer que esteja na Terra, qualquer problema em que se encontre, qualquer desgraça que esteja
enfrentando, qualquer falta de dinheiro que lhe possa perseguir, mesmo bem dentro de você, em volta e
acima de você, existe um MEIO ESPIRITUAL no qual pode chamar com todo o coração e a mente - e a
resposta chegará com toda certeza - SE VOCÊ NÃO DUVIDAR.
Muitas pessoas não irão concordar com esta declaração e zombarão. Mas também é verdade que elas
tem vivido em um estado de descrença.
Aqueles que optaram de seguirem, minuto a minuto, o MEU CAMINHO - O CAMINHO DE CRISTO,
estarão de acordo com minhas palavras, pois aprenderam a meditar de maneira correta, - aquietando a
mente, experimentando um pouco da Quietude e do Silêncio do Vazio e do Equilíbrio Universal - a
própria Fonte da criação - e assim, extraindo da FONTE, toda criatividade e perfeição.
Que ninguém ouse condenar ou criticar essas palavras, até que eles também tenham aquietado suas
mentes tagarelas e entrado no Silêncio. Após tamanha experiência, nenhuma mente humana consegue
resistir ao chamado do Divino para buscar AQUILO que lhes deu a vida e os conduziu para a vida
adulta.
Leia a Carta número 1, para descobrir o que que Eu aprendi através da total iluminação no deserto da
Palestina. Quando tiver absorvido toda a VERDADE sobre a existência e começar a tentar colocar o
conhecimento diariamente, como Eu fiz – você, também, verá milagres acontecendo, cada vez mais
rápido, quanto mais profundamente e totalmente absorver e praticar as Verdades eternas.
Para compreender completamente a sua FONTE e a sua verdadeira relação com ELA - leia as Cartas
números 5 e 6 - leia repetidamente, para que você nunca mais veja o seu mundo como matéria sólida
- mas reconhecerá imediatamente que só é composto de CONSCIÊNCIA ETERNA e de magníficos
IMPULSOS que compõem a NATUREZA de todo o SER.

