Minha VERDADEIRA missão
CRISTO diz:
‘Eu sei o quanto é difícil a sua vida. Quando desço dos níveis mais altos da Alegria espiritual para fazer
contato com as vibrações da Terra, sinto mudanças de consciência dentro de mim e sinto uma pressão
carregada e oprimida e os pensamentos de vocês sobre a minha alma.
Quando estive na Terra há dois mil anos atrás, a minha Missão era iluminar a mente das pessoas que
haviam assumido sobre si mesmas uma religião em parte pagã - e em parte mística. As pessoas, que
estavam impregnadas com essa religião eram arrogantes e convencidas de que eram o povo escolhido
de um Deus - Jeová - em quem - ardentemente acreditavam, mas que não existia.
Seus profetas falavam da percepção mística que tinham, e de uma certa Consciência espiritual
transcendente. Usavam de uma linguagem imaginária para descrever esse DEUS. Eles criavam
imagens mentais de grandeza e esplendor. Também produziam o efeito desejado de controlar as
pessoas por medo de represálias vindas dos Céus na forma de perda pessoal, doença, miséria, pragas
e desastres climáticos.
O objetivo por trás da minha vida como Jesus na Palestina, era ensinar os judeus que as suas
percepções com relação ao CRIADOR estavam inteiramente erradas. Mas a devoção fanática às suas
preciosas crenças religiosas era impenetrável e, consequentemente, ao invés de atingir meus propósitos
na Terra, fui crucificado por causa deles.
Não é possível para mim voltar à Terra de nenhuma forma - nem como uma criança, pois não poderia
conter as minhas poderosas vibrações, ou como um Ser Celestial. As multidões não seriam capazes de
me ver. Assim como há coisas que os animais vêm e ouvem, mas que são invisíveis ao olho humano,
assim me mantenho invisível para as pessoas que se encontram na vibração terrestre.
Consequentemente, tive que preparar a mente de uma alma evoluída que tomou a forma humana para
trazer a minha mensagem para a Terra. Aqueles que são espiritualmente evoluídos o suficiente para
ouvirem - vão ouvir. Aqueles que ainda não estão prontos, não ouvirão e não serão capazes de receber
- neste momento. Mas todas as pessoas estão na caminhada para a iluminação e chegarão
eventualmente aos mais elevados Reinos Celestiais.
Então, qual é a minha verdadeira missão neste momento - através da mente de outro?
É de tentar fazer as pessoas plenamente conscientes da maneira na qual o seu universo foi trazido para
a manifestação visível.
Esta é a mensagem mais importante trazida para a Terra, uma vez que vai muito além da
superficialidade, para um nível muito básico de toda a criatividade, que lida com a parte que os humanos
desempenham na criatividade: na criação de suas personalidades, saúde, relacionamentos, ambiente,
experiências e acontecimentos em suas vidas. Explica as razões do êxito na vida cotidiana - ou a falta
do mesmo. Descreve a maneira certa de transformar em êxito as falhas persistentes.
Este artigo é para chamar a sua atenção para as vibrações de consciência. Assim como seus
pensamentos mudam, alteram-se também suas vibrações, porque essas são as responsáveis pela
aparência de todas as coisas. Quando as árvores acabaram de ser derrubadas, são saudáveis e suas
vibrações são de uma determinada frequência. Mas quando a madeira permanece na terra por vários
anos, as vibrações caem gradualmente - e a madeira apodrece visivelmente.
Você deve entender que a aparência da madeira só muda porque a vitalidade e as vibrações estão
gradualmente desaparecendo.

Portanto, deve ser fácil entender que a realidade de tudo o que existe abaixo do sol é na verdade, a
energia latente que a sustenta, e não nas coisas que podem ser tocadas, vistas e ouvidas.
O mesmo se aplica aos seus corpos. No início, as vibrações num corpo saudável são normais. Mais
tarde, através do desgaste e dos pensamentos negativos, as vibrações começam a cair a tal ponto que
o tecido sofre alterações e se iniciam as doenças. Quando você está cansado, exausto, as vibrações de
seu corpo caem um pouco e já não é tão fácil se movimentar. Depois de descansar e dormir, as
vibrações são restauradas e se sente novamente capaz de continuar suas atividades diárias.
Toda a existência é CONSCIÊNCIA, aparecendo como materiais diferentes em plantas, animais, seres
humanos e em seres inanimados, tais como: os elementos e as pedras, terra e metais.
Tudo o que você encontra, são na verdade partículas elétricas que vibram em uma determinada
frequência, produzindo certas aparências. Mude as vibrações de uma coisa radicalmente e impregne
com uma nova consciência, e terá um produto diferente.
Desta forma Eu podia, com o uso poderoso da minha imaginação visual e de fé, reunir as partículas
elétricas para criar alimentos. Quando você visualizar o que seja necessário e acreditar com todo o seu
coração e mente que este projeto eletromagnético, atrairá para si os componentes necessários para
torná-lo real neste mundo, eventualmente se manifestará.
Essa revelação é conhecida há muito tempo, mas a maior revelação tem sido ignorada.
Tome cuidado com o que pode estar criando para si mesmo, quando não estiver consciente de que está
fazendo isso.
Tome cuidado com os julgamentos, pensamentos críticos, que podem prejudicar o outro ser humano - e
podem fazer mal para você também.
Tome cuidado com aqueles momentos de descuido emocional em que se deseja certas circunstâncias
ou eventos sobre o outro. Pensamentos destrutivos trazem consequências destrutivas.
Você reparou que continuamente as coisas dão errado para você? Examine suas atitudes e seus
pensamentos sobre as outras pessoas.
Lembre-se de que a eletricidade envia a mensagem e o magnetismo a traz de volta - as vezes com
juros.
Lembre-se de que, quando olha para as coisas com grande desaprovação ou irritação, está interferindo
com suas vibrações naturais, as quais constituem o seu ser.
Tome cuidado para, involuntariamente, não estar criando a sua própria desgraça!
Cuidado quando contemplar o clima. Não se queixe da chuva desejando que pare. Pode parar de chover
por muito mais tempo do que deseja. Não se queixe do sol e queira que chova - pode vir as inundações.
Quando você andar no CAMINHO DE CRISTO - o MEU CAMINHO - levará todas as coisas, os
problemas que afligem o mundo, à CONSCIÊNCIA DIVINA - o " PAI ", e PEÇA ajustes ou necessidades
que serão inteiramente adequados para você.
Desta forma, o " PAI " , que está intimamente ligado a você, dentro de você e ao seu redor, responderá
com a liberação adequada de CONSCIÊNCIA para ajustar todas as coisas para você.

