Você NÃO está Sozinho!
CRISTO DIZ:
‘Eu vim falar com você em uma linguagem coloquial, o máximo que sou capaz, para alcançar as
pessoas que ainda não encontraram minhas CARTAS e que, atualmente, não veem nenhuma razão
para lê-las.
‘De fato, as minhas CARTAS, que explicam o que ensinei na Palestina e que oferecem mais explicações
sobre as origens da criação, darão às pessoas receptivas os meios para superar todas as dificuldades
encontradas na existência.
‘Isto pode soar como uma afirmação absurda, mas não deixa de ser verdadeira. As Cartas dão para
você as informações conhecidas pelos verdadeiros Mestres , que mostraram que tinham o controle dos
‘estados atômicos do ser’ , controlando os elementos e criando alimentos e objetos a partir do nada. Eu
também controlava os elementos, curava e criava coisas necessárias, e só fui capaz de fazer isso,
porque possuía o conhecimento profundo e secreto que tenho compartilhado com você em minhas
Cartas.
Não compare a minha mensagem para você com as mensagens dos outros.
Todo mundo tem a sua única missão e propósito na vida - e a minha é EXCLUSIVAMENTE de dar para
vocês a forma exata para sairem fora da sua turbulência atual de existência - nada mais. Portanto, as
minhas mensagens podem ser repetitivas, mas são direcionadas apenas para inspirar e ajudá -lo a
tomar a decisão de seguir o CAMINHO DE CRISTO - o MEU CAMINHO, não importa o quanto ache que
seja difícil. Você deve perseverar, pois ao longo do MEU CAMINHO, encontrará recompensas
mostrando que está definitivamente no caminho certo.
Mas não pode colocar o pé no MEU CAMINHO, até que perceba total e completamente que todo o
universo é CONSCIÊNCIA - PERCEPÇÃO tornada visível através da interação de partículas elétricas e
do magnetismo.
Tudo isso é explicado totalmente nas Cartas números 5 e 6. Mas somente a leitura por si só não fará de
você um Mestre. Um verdadeiro Mestre entende que a ORIGEM de toda a criação é a CONSCIÊNCIA
UNIVERSAL e QUE é a Fonte Divina de todo Amor e toda Inteligência. Para ser um verdadeiro Mestre,
a pessoa tem que entender a forma como o universo veio a ser, conhecer, intimamente, a verdadeira
natureza da CONSCIÊNCIA UNIVERSAL, e assim purificar-se dos impulsos do Ego , até que esteja
absolutamente livre de todas as impurezas do ego, em sua mente e em suas emoções.
Quando o Mestre atinge a esse estado de purificação interior de pensamento, sentimento e ação, nunca
exigindo dos outros, mas disposto e ansioso para dar ao máximo de tudo o que possui, porque sabe
perfeitamente bem que pode ter tudo o que precisa, ele se tornará um canal perfeitamente aberto para a
CONSCIÊNCIA DIVINA que é o impulso criativo dentro dessa dimensão da criação visível.
Quando ele tiver alcançado tal estado de pureza e limpeza interior, viverá em um estado de alegria
interior, paz e amor incondicional. Compreenderá o mundo vivente e as dificuldades que os seres vivos
encontram e sentirá amor e compaixão imediata e espontânea por todos.
Terá transcendido o mundo e seus milhões de interesses pessoais, a auto-indulgência, experiências de
desespero, medo, vingança, ódio, calúnia, fofoca e rejeição dos outros. Todas essas atividades
mundanas continuarão ao seu redor, mas ele não vai experimentá-las em si mesmo. Só sentirá amor e
compaixão ilimitada. Só terá uma imensa e apaixonada ansiedade de ENSINAR ao mundo a VERDADE
DO SER.

Ele fará qualquer sacrifício com alegria, para ajudar as pessoas a compreenderem a VERDADE e vivêlas em cada um dos seus pensamentos, palavras e ações. Fará isso, porque será doloroso para ele
saber que as pessoas, teimosamente, persistem em agir da sua própria maneira , pensando, sentindo ,
reagindo , de qualquer forma que suas emoções as impulsionem a fazer , só estão criando mais do
mesmo sofrimento, os quais os levaram a procurar um caminho fora deles.
Quando as pessoas finalmente encontrarem seus caminhos fora do emaranhado de seus pensamentos
caóticos e reações emocionais, elas descobrirão que esse é o único e verdadeiro caminho para a
felicidade e se sentirão extremamente aliviadas e gratas, pois conseguirão superar seus hábitos de
pensar e sentir que anteriormente trouxeram à elas experiências que lhes causaram dor e sofrimento.
Não se admire ou se questione que seja verdadeiramente Eu, o CRISTO, falando com você. Venho
falar com você através do vazio total da mente e do coração do meu Canal, - e falar coisas necessárias
para você saber como iniciar a deixar para trás as tristezas e desesperos do passado, e dar para você a
coragem e incentivo para recomeçar, meditar diariamente, trazendo à sua consciência humana, a
Consciência Divina, que lhe trouxe para a existência no mundo.
Acima de tudo, Eu quero que entenda que não está sozinho em sua luta para viver de forma confortável
e feliz. Você não está sozinho em sua batalha para mudar seus hábitos de pensar e sentir. Quanto mais
se voltar para a Consciência Divina, mesmo que faça apenas uma conexão momentânea, mais estará
trazendo à sua consciência, vida nova e momentos de Inteligência e Amor, que irão inspirá-lo a um grau
mais elevado, enquanto perseverar e NÃO PERDER O ENTUSIASMO.
Quando me procurar, você fará contato com minha Consciência Crística e, poderá estar consciente da
minha resposta e instruções, quando tiver perguntas para me fazer.
Lembre-se de que é preciso tempo para purificar seus pensamentos, emoções e reações negativas para
com as outras pessoas.
Até que você se livre de seus mais profundos e os mais sombrios sentimentos de raiva, crítica
sarcástica, rejeição, ressentimento e frustração, não será capaz de ouvir minha Voz.
Lembre-se de que para receber até mesmo meus primeiros sussurros no silêncio de sua meditação ou
durante um momento de quietude interior, tem que fazer mudanças em sua consciência, tem que se
tornar plenamente consciente de que o AMOR é o único caminho para a liberdade, e isso leva tempo e
paciência.
Você não está sozinho. Nós, que passamos para os mais altos escalões da realização espiritual e
Consciência Divina não sentimos outra coisa que o amor por você e o nosso desejo mais urgente é a
fuga da sua angústia e sua progressão para a Luz, sabedoria e Amor incondicional.

